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Lake Success, N. Y. — 
Sovietų Rusija nuo sau
sio mėn. boikotavo Jung
tinių Tautų darbą. Bet 
kai atėjo eilė Sov. Rusi
jos atstovui būti tarybos 
pirmininku, tai Jakob A. 
Malik atsisakė boikoto 
ir grįžta j tarybą. Tary
bos susirinkimas įvyksta 
antradienį, 
d. Rusijos 
lik kol kas 
nepaskelbė,
spauda Maskvoje taip

rugpiūčio 1 
atstovas Ma- 
darbotvarkės 

Sovietų

pat tyli. Malik bus pir
mininku visą rugpiūčio 
mėnesį. Spėjama, kad 
Malik pareikalaus at
šaukti visus tarybos nu
tarimus, kurie buvo pa
daryti Sovietų Rusijai 
išėjus iš tarybos, ypač 
Korėjos ir Kinijos reika
lu. Tačiau vargiai jam 
pavyks ką nors padaryti, 
nes kitų valstybių atsto
vai yra pasiruošę visus 
Jungtinių Tautų tarybos 
nutarimus ginti.

McARTHUR IŠSKRIDO 
FORMOZON
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Civilinės krašto apsaugos vadovas W. Stuart Symington tariasi su didž. unijy vadais

Attlee ragina britus pasiruošti
Kitos išeities nėra, kaip stiprinti 
apsigynimą.- Pasiruošimai karo 

netikėtumams.

Tokio, Japonija —Gen. 
MaeArthur, Jungtinių 
Tautų ginkluotų jėgų vy
riausias vadas, lėktuvu 
atvyko į Formozą konfe
rencijai su gen. Chian- 
kaišeku ir kitais kiniečių 
nacionalistų vadais.

Kartu su gen. Mac- 
Arthur atvyko jo pagel- 
bininkai, admirolas Ar- 
thur D. Struble, J. V.

Pranomi

mu, Valstybės departa
mentas turi sustiprinti 
savo poziciją ir panaudo
ti veto.

Valstybės departamen
tas yra pasakęs, kad jis 
priešingas Kinijos komu
nistų įsileidimui į Jung. 
Tautas, tačiau pasiduos 
Saugumo Tarybos dau
gumos sprendimui.

MASKVA PIKTINASI FBI VEIKLA
Maskva, Rusija — Val

džios ir komunistų parti
jos oficialus organas 
“Pravda” labai išgyrė 
Amerikos komunistų va-

septintu __________
kiti aukštieji karininkai.

Konferencijos tikslas 
nepaskelbtas.

Senatoriai reikalauja veto
Washington, D. C. — 

Kaikurie senatoriai iš
kėlė reikalavimą, kad 
Jung. Valstybės panau
dotų veto, jei bus reika
linga sulaikyti Kinijos 
komunistų įsileidimo į 
Jungtines Tautas.

Senatorius Herbert R. 
O’Conor, demokratas iš 
Marvland pabrėžė, kad 
JAV privalo pamiršti 
protokolą ir griebtis “re
alistinių priemonių” neį
sileisti delegacijos, ku
rios kiekviena pastanga, 
mes galime užsitikrinti, 
bus trukdyti demokrati
nėms tautoms įgyvendin
ti taiką.

Senatorius Irving 
įves, respublikonas 
New Yorko, pareiškė 
porteriui, kad, jo many-

MIRĖ KUN. PETRAS LAPELIS
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li, 
iš 

re-

Eun. A. Miciūnas, MIC., 
telegrama pranešė, kad 
sekmadienį, liepos 30 d. 
6:05 vai. vakare, Šv. 
Kryžiaus ligoninėje', Chi- 
cajo, III. mirė kun. Pet
ras T apelis. 
atvykęs iš 
apsigvvenęs 
Paškaus^a, 
Parke, lietuvių parapijos 
kleboną.

Laidotuvės įvyks rug
pjūčio 3 dieną.

A. a. kun. P. Lapelis 
buvo kilęs iš Kiebių vien
kiemio, Panemunėlio pa
rapijos. Rokiškio apskri
ties. Jis į Ameriką atvy
ko kaipo klierikas. Semi
nariją baigė

-į* i* ri

Paryžius — Prancūzi
jos vyriausybė Atlanto 
pakto tautų tarybai pa
tiekė planą, pagal kurį ji 
numato savo ginkluotą
sias pajėgas iš 6-ių divi
zijų padidinti iki 21. Jei
gu verstų įvykiai, tai iki 
1951 m. pabaigos galėtų 
surinkti po ginklu 1 mili
joną vyrų, kurių % būtų 
gerai apmokyti.

Evakuoja iš Europos
Frankfurt, Vokietija— 

Iš Vokietijos ir iš kai
myninių kraštų, kuriems 
gali grėsti bolševikų in
vazija, yra evakuojamos 
amerikiečių karių šeimos 
ir civiliniai tarnautojai.

Springfield — Vietos 
aerodrome nusileidžian
tieji JAV orlaiviai, kurie 
palaiko susisiekimą su 
Vokietija, kasdien išlai
pina gerą būrį amerikie
čių.

statymą” - priešinantis 
įsikišimui į Korėją ir 
tvirtina, kad nėra gali
mybės sunaikinti komu
nistų partijos Jung. 
Valstybėse. Tačiau, pa- 
glostę Amerikos komu
nistus, juos švelniai ir 
pabarė, kad neužtektinai 
budrūs ir dažnai pakliū
va į FBI rankas.

“Pravda” cituoja Wil- 
liam Z. Foster, Amerikos 
komunistų partijos pir
mininko tvirtinimą, kad 
nors ji yra maža, tačiau 
pasiruošus suvaid i n t i 
sprendžiamą rolę istori-

joj. (FBI direktorius J. 
Edgar Hoover birželio 8 
d. yra pasakęs Kongre
sui, kad Jung. Valstybė
se komunistų partija tu-

“Jung. Valstybėse nėra 
kitos politinės partijos, 
kuri palaikytų darbinin
kų klasės interesus”, ra
šo “Pravda”, pridėdama, 
kad partija auga, nežiū
rint vyriausybės ir FBI 
“persekiojimų”.

Rusijos spaudai, val
džiai ir visiems komunis
tų vadams labiausiai ne
patinka, kad Amerikos 
komunistai parodo per- 
mažai budrumo ir įsilei
džia FBI “šnipus” į par
tijos vadovybę. Jie vė
liau panaudoja juos liu
dininkais teismuose. Pri-

mena Budenz, buvusį 
munistų 
daktorių.

Iš viso
Amerikos

-9** >Marttvss kraukis 
subverayvlnlMm darbui. *

laikraščio
ko
re

kadto aišku, 
komuni štai

Nužudė Amerikos 
Konsulą

Washington, D. C. — 
Praeitą rugsėjo mėn. ti
betiečių sienos sargyba 
nušovė Jung. Valstybių 
vice konsulą Douglas S. 
MacKiernan, bėgantį iš 
komunistinės
Tibetą. Nušovė per klai
dą.

Londonas — D. Brita
nija skubiai ruošiasi ka
ro netikėtumams. Karo 
ministerija paskelbė, kad 
nebus kareiviai palei
džiami iš armijos ir kad 
dar pašaukia tam tikrą 
skaičių karininkų nuo 
rugpiūčio 1 d. iš regu
liariosios armijos rezer
vo. Sulaikyta demobiliza
cija laivyno karininkų ir 
įsakyta pašaukti prie 
ginklo jūrininkų iš re
zervo ir emeritūros.

Karo ministerijos pra
nešimu per dvi klases 
gali būti pašaukta iš re
zervo apie 400,000 vyrų.

Liepos 30 d. premieras 
Cl. Attlee savo radijo 
atsiš aukime savano
riams karo tarnybai ir 
civilinei gynybai, pareiš
kė, kad yra būtina pa
skubinti paruošimas bri-, 
tų pa&gų išsiuntimui 
Korėjon. Savo ilgoje kal
boje britų premieras pa
reiškė, kad “piktosios jė
gos”, dabar puolančios 
Pietų Korėją, yra dalinis 
pasireiškimas pasaulinės 
konspiracijos prieš gy
vybę laisvosios demokra
tijos. Britams nelieka ki-

šimtai tonų 
išlėkė į orą, 

ragino stro- 
ir prieš vi-

to pasirinkimo, kaip tik 
pakreipti savo jėgas 
konstruktyvaus darbo 
linkme ir sustiprinti sa
vo gynybą. Kol komunis
tai kelia nerimą, mes ne
turime galimybės nei 
teisės elgtis kitaip.

Primindamas neseniai 
įvykdytą sabotažo veiks
mą Portsmouth, didžiau
sioje Britanijos jūros ba
zėje, kur 
amunicijos 
premieras 
piai budėti
daus priešą. Attlee įspė
jo klausytojus, kad gais
ras, sukeltas tolimoje 
Korėjoje, gali padegti ir 
mūsų namus.

Komunistai, ar sukėlę 
karą Korėjoje ar jį iš
šaukę Malajuose, Indijo
je ar Burmoje, visur sie- 

? Ida viena tikslo, būtent, 
— suformuoti visą pa
saulį pagal vienos tyra- 
nijos pavyzdį.

Jung. Valstybės Korė
joje veda dabar nelygią 
sunkią kovą, kol atvyks 
paspirtis, bet užpuolikas 
turi būti, ir jūs būkite 
tikri, bus sudraustas.

Kinijos į

DEMONSTRACIJOS BELGIJOJ

Lake, Mich. Į kunigus 
buvo įšventintas Visų 
Šventų bažnyčioje, Rose- 
land, III. Vikaravo Šv. 
Kryžiaus parapijoje apie 
metus laiko. Paskui ke
letą metų klebonavo Vi
su Šventų parapijoje. Po 
pirmojo pasaulinio karo 
buvo išvykęs į Lietuvą 
ir išgyveno iki antrosios 
bolševiku okupacijos.

Kun. P. Lapelis - Vai
devutis yra parašęs kny
gą anie Kolumbą, studi
ją anie Prel. Kaz. šaulį ir 
nemažą scenos veikalų. 
Amerikoje yra redaga
vęs žurnalą “Moksleivis” 
ir dirbęs prie kitų laik-

Orchard raščių.

kuris buvo 
tremties ir 
pas kun. J.

Marąuette

Bruselis, Belgija —Ka
raliui Leopoldui m grį
žus iš tremties į sostą, 
socialistai surengė de
monstracijas, kurios ne
apsėjo ir be kraujo pra
liejimo. Vyria u s y b ė s 
daugumą sudaro katali
kai, kurie buvo palankūs 
karaliaus grįžimui. Kilus 
nesusipratimams ir riau
šėms, vyriausybė susirū
pino. Pirmadienį, liepos 
31 d. premieras Jean Du- 
vieusart ir trys kiti kabi
neto ministeriai nuvyko 
pasimatyti su karalium 
ir prašė jo apsispręsti 
abdikacijos klausimu.

Sakoma, kad dauguma 
ministerių nori, kad ka
ralius atsisakytų nuo 
sosto.

zono- 
“liau-

jo, kad rytinėje 
je yra stiprinama 
dies policija”.

Oficialūs sluoksniai, 
pareiškia, kad leidimas 
10 procentų padidinti va
karų Vokietijos policiją, 
suteikė Federalinei vo
kiečių respublikai teisę 
turėti nors ir menkas jė
gas. Numatoma sudary
ti judrius savisaugos da
linius, kurie bus paskirs
tyti įvairiose krašto vie
tose ir apginkluoti leng
vais ginklais.

Ar leis Japonijai turėti 
kariuomenę?

Tokio — Frederic S. 
Marųuart, amerikiečių 
korespondentas Japoni
joje, rašo, kad generolas 
MacArthur’as leido Ja
ponijai padidinti savo 
policines pajėgas ir jo 
nuomone, pagaliau Japo
nija turės sukurti savo 
žandarmeriją ar net ir 
armiją. Esą turime pasi
mokyti iš dabartinių Ko
rėjos įvykių. Vokietijoje 
šis reikalas irgi aiškus. 
Negalime prievarta truk
dyti, kad mūsų šalinin
kai pasiliktų neginkluoti, 
kai tuo tarpu Rusija 
vuosius ginkluoja.

VATIKANAS ĮSPĖJA 
KATALIKUS

Leista praplėsti policija
Bonn, Vokietija—Reu- 

terio telegramų agentū
rų pranešimu, vakariniai 
sąjungininkai leido Va
karų Vokietijai padidinti 
policiją 12,000 vyrų, nes 
Dr. K. Adenauer’io įspė-

Roma — Šventoji Kon
gregacija paskelbė raš
tą, įspėjantį visus katali
kus, kurie turi kokius 
nors ryšius su komunis
tų įstaigoms, skirtomis 
vaikams mokyti mate
rialistinių, antikrikščio- 
niškų ir antireliginių 
principų.

Kiekvienas, kuris mo-

sa-

kiną vaikus priešingai 
katalikų tikėjimui ir pa
pročiams, bus baudžia
mas ekskomunika. Vai
kai, lankantieji įstaigas, 
kur dėstoma tokios dok
trinos, ir tėvai arba mo
kytojai, kurie siunčia ar 
moko vaikus, ir už juos 
yra atsakingi, negali 
gauti Sakramentų.

$ll61A|/fro$ ŽINIOS
A Jung. Valstybių skolos siekia $257,218,170,000. 

Militarius veiksmus pradėjus, skolos padidės.
A Jungtinės Tautos pradės keltis į savo naujus 

namus New Yorke rugpiūčio 15 d. š. m.
A Prezidentas Trumanas liepos 28 d. įsakė dau

gumai sintetinės gumos įmonių nuo gruodžio 1 d. 
pradėti darbą, kad galima būtų pakelti metinę sinte
tinės gurno gamybą iki 675,000 tonų.

A R. G. Menzies, Australijos premieras, radijo 
kalboje pareiškė, kad Australija nepasiliks neutrali 
kovoje dėl tautų laisvės, todėl nutarė įvesti privalo
mą karišką apmokymą ir sustiprinti jūrų ir oro lai
vyną.

A “Taegliche Rundschau”, sovietų kontroliuoja
mas vokiečių laikraštis, rašo, kad Vokietija galinti 
išvengti karo tik tuo atveju, jeigu rusai ją visą “iš
laisvintų”, tai yra, jeigu rusams pavyktų visą be ka
ro pavergti.

A Australija, kaip pranešama iš Malbourne, pave
da Jung. Tautų dispozicijai 16,000 karių, kurie turi 
būti pasiųsti į Korėjos frontą.

A Labai galimas dalykas, kad šiais metais dar 
bus pravesta viena konskripcija karo tarnybai. Da
bartinės pajėgos siekia 594,000 karių. Siūloma su
rinkti 834,000.

A F. Byrnes, buv. valstybės sekretorius pareiškė, 
kad Rusijos sugr.žimas į Jungtines Tautas, yra 
ženklas, kad Sovietų Rusija dar nemano greitai pra
dėti III-jį pasaulinį karą.

A Kiniečiai nacionalistai pranešė, kad jų kari
niai lėktuvai bombardavo raudonųjų kiniečių kari
nius laivus, kuriais buvo pasiruošę įsiveržti į Que- 
moy salą, ir iš 500 laivų nuskandinę arba sužaloję 
daugiau negu 150.

A Argentinos prezidento Juan D. Peron patarėjai 
įtikino jį, kad yra stiprus žmonių nusiteikimas prieš 
siuntimą kareivių į Korėją. Todėl Argentina nesiųs 
kareivių.
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SKILIMAS VOKIEČIŲ
KOMUNISTŲ PARTIJOJ 

Nepriima į Kominformą
DuMiseldorf, Vokietija 

— United Preas liepos 
23 d. pranešimu, daugiau 
kaip šimtas vokiečių ko
munistų vadų, būdami 
nepatenkinti Kremliaus 
užsienių politikos linija, 
sukūrė nepriklausomą 
vokiečių komunistų par
tiją. Šios naujosios ko
munistų partijos vadu 
yra Josef Schappe, 51 
m., buvęs anksčiau laiko
mas titoistu. Dabar ne
seniai įvykusioje konfe
rencijoje J. Schappe pa
sakė, kad laukia prie 
naujosios partijos prisi
dedant apie 10,000 vokie
čių komunistų, kurie ne
patenkinti savo vadų pa
sidavimu Kremliui.

J. Schappe pažymėjo, 
kad jis laikytų Sovietų 
Sąjungą, kaipo idealą ir 
dirbančiųjų klasės kraš
tą, tačiau vakarų vokie
čiai komunistai negali 
laikytis Maskvos užsie
nių politikos linijos, atsi
žvelgiant į specifines Vo
kietijos sąlygas.

Be to, pareiškė, kad 
naujoji partija atmeta 
Rytų Vokietijos komu

nistinės vyriausybės su
sitarimą, pagal kurį ji 
atsisako nuo visų ryti
nių teritorijų anapus 
Oder - Neisse upių. Ne
priklausomoji vokiečių 
komunistų partija smer
kia Rusijos elgimasį su 
karo belaisviais. Rusijos 
neperseniausiai padary
tas oficialus pareiški
mas, kad ji viso grąžinu
si 13,456 vokiečių karo 
belaisvius, visoje vakarų 
Vokietijoje sukėlė pro
testų audrą.

Berlynas — Liepos 22 
d., kaip praneša patikimi 
šaltiniai, Rusijos atsto
vai pareiškė veto prieš 
rytinės Vokietijos ko
munistų priėmimą į ko- 
minformą. Visi kiti ko
minformo kraštai buvę 
už priėmimą. Manoma, 
kad tai buvo bauda vo
kiečių komunistams už 
didelį neseniai pralaimė
jimą Vakarų Vokietijo
je. Rusai dar palauksią 
ir pažiūrėsią, kaip Vo
kiečių komunistai pasi
rodys spalio 15 d. Rytų 
Vokietijos rinkimuose.

U. S. NEPRITRUKS CUKRAUS
Liepos kiuWaahington —

28 d. Žemės Ūkio sekre
torius, Charles F. Bran- 
nan, pranešė, kad Jungt. 
Valst. cukraus atsar
goms papildyti dar už- 
pirksiančios 150,000 to
nų cukraus iš Puerto Ri- 
co ir Virginijos salų ir 
dar daugiau iš Havajų.

Buvo paaiškinta, kad 
yra nusistatyta paimti 
visą Kubos salos cukrų 
— 600,000 tonų, jeigu 
būtų reikalinga.

JAV suvartotojams 
numatoma sudaryti 
8,700,000 tonų cukraus 
atsargas. Tai yra di
džiausias šios tautos su
vartojimo istorijoje. To-

būdu kiekvienam 
žmogui — vyrui, vaikui 
ar moteriai — išeitų po 
116 svarų per metus.

Žemės Ūkio departa
mentas daro šiuos žygius 
įtikinti amerikiečiams, 
kad nėra reikalo daryti 
eukraus atsargų ir duoti 
gobšoms iš to lengvai 
pasipelnyti.

Britanija ir AHįa turės 
ambasadorius

London, Anglija —Už
sienio reikalų sekretoria
tas praneša, kad Anglija 
ir Airija susitarė pakelti 
savo atstovus Dubline ir 
Londone į ambasadorius.

Kiek mokama kariams?
H ashiugtou, D. C. — 

Pranešama, kad armijos 
kariai, mobilizuoti ar sa
vanoriais įstoję, pradžio
je gauna $75 į mėnesį • 
per pirmuosius 4 mėne
sius, jei jie turi būti toje 
pačioje bazėje. Po 4 mė
nesių gauna $80 į mėne
sį.

Kai naujokai perkelia
mi į kitą bazę, gauna 
ketvirčio priedą $45, o 
jei kurie šoka iš lėktuvų 
su narašiutais, gauna 
dar $50 į mėnesį. Taip 
pat gauna priedų už 

Turinti 10 metų paty
rimo gauna pagrindinę 
algą $95 į mėnesį; ser
žantai, turį tokį pat pa
tyrimą, gauna $154.35, 
vyr. seržantai — $227.85. 
skridimus.
Jie taip pat gauna ket
virčio priedus: su šeimo
mis —nuo $45 iki $67.50, 
be šeimų — $45. Vyres
nieji karininkai, turį 10 
m. patyrimo, pradžioje 
gauna $232.80, q ketvir
tojo laipsnio — $363.75.

Pakelti į vyresnius ka
rininkus ir turį 10 m. pa
tyrimo gauna: antrojo 
laipsnio leitenantas — 
$285, pirmojo laipsnio — 
$320.63, kapitonas — 
$370.50, majoras— $413.- 
25, pulkininkas leitenan
tas — $456, pulkininkas 
— $570; brigados gene
rolas — $769.50, kiti vy
resnieji karininkai — 
$926.25.

Karininkai dar gauna 
mėnesio priedo $42 ir 
taip pat ketvirčio prie
dus: su šeimomis —nuo 
$75 iki $150, be šeimų— 
nuo $60 iki $120. Taip 
pat karininkas. gauna 
dar paskatinimo ., priedą 
nuo $100 iki $210, jei yra 
submarinų tarnyboje, 
aviacijoje ir panašiose 
pareigose.

Alfred 8. Katzin CN atstovas Korėjoje, įteikia gen.
Walton H. Walker (kairėje) Jungtinių Tautų vėliavą. Vi

duryje JAV ambasadorius Korėjai, John Muccio

Spaudos puslapiuose

Wallace korektiškai pasielgs

VIDUDIENIO RAMYBE

Bernardas Brazdžionis

Antai, langinės baltos moja 
Tau tavo protėvių namų, 
Ir aš, tartum pro šviesų sapną, 
Viską viską maty t imu. -

Antai, prie šulinio prieina 
Keleivis batais dulkinais 
Ir, pasidėjęs lazdą, geria 
Jo gelmę ty rąją delnais.

Antai, net bitės nebeūžia
Baltajam beržo avily.
Ir miega pokaičio Dubysa
Tokia ty li, tokia ty li

Antai, prieš saulę, kaip rubinai 
Dalinas vy šnios spinduliais, 
Ir svyra žirnių pilnos ankšty s 
Ir dobilėliai pakeliais.

Tokia vidudienio ramybė,
. Net tau nobophkn širdis.

Tai tavo vasarų tėvynė,"
Tai žemės rojaus atspindys.

M. Pongau, 1944. XI. 8.
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Vatikanas — Popiežius 
Pijus XII, paskelbdamas 
šventąja Maria Anna 
Parodęs, pakėlė į alto
riaus garbę. 22-ąjį šven
tąjį. Tuo būdu iš viso 
dvidešimtame amžiuje 
penki popiežiai paskelbė 
šventaisiais 61-ną asme
nį.

Daugiausiai iki 
šiolei dvidešimtame am
žiuje šventasiais yra pa
skelbęs popiežius Pijus

XI. Jis kanonizavo 30 
asmenų, iš kurių dau
giausia 1930 m.

Popiežius Leonas XIII, 
miręs 1903 m., dvidešim
tame amžiuje yra pa
skelbęs tik du šventai
siais, būtent: Joną Bąp- 
tistą de La Šalie ir Rita 
Cassia 1900 met., bet jis 
devynioliktojo amžiaus 
pabaigoje daug paskelbė 
šventaisiais.

Popiežius Benediktas

!.
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Farmall Tractors
McCormick - Deering Farm Machines 
International Trucks, Paris & Service 

Refrigerators & Home Freesers 
Good Used Trucks and Used Farm 

Machinery

McCARTHY EOUIPMENT COMPAHY
1740 MAIN ST., BROCKTON, MASS.

Teis. 6385 — 8-0771 *

Korėjos fronte
m Korėjos karo šeštoji savaitė, atrodė, bus lemia

ma. Nepaprastai didelės komunistų pajėgos, iki 
200,000 vyrų, yra aprietusios Pusan iš visų pusių. 
Arčiausiai, per 50 mylių, komunistai yra prislinkę 
iš pietų, užimdami Chinju. Vidurio fronte yra pra- 
silaužę prie Kochang ir šiaurėje — Homchang. Ame
rikiečiam mažai bepaliko teritorijos gintis arba visai 
trauktis. «

XV paskelbė tris šven
taisiais, būtent: Šv. Ga
brielių Sopuling o s i o s 
Dievo Motinos, šv. Mari
ją Alacoųue ir Šv. Joaną 
d’Are.

Popiežius Pijus X ka
nonizavo dviejose iškil
mėse keturis: šv. Alek
sandrą Sauli, šv. Gerar
dą Majella, šv. Juozapą 
Ariol ir šv. Klemensą 
Hofbauer.

Tarp paskelbtųjų šven
taisiais dvidešim tame 
amžiuje dauguma pasi
žymi dideliu populiaru
mu ir maldingumo pa
skatinimu. Jų tarpe šv. 
Teresė, Mažoji Jėzaus 
Gėlelė; šv. Jonas Baptis
tą Vianney, dažnai vadi
namas Cure D'Ars (Ar- 
so klebonu); šv. Berna
deta; šv. Jonas Bosco; 
šv. Tomas Morus, šv. 
Pranciškus Ksav eras, 
Cabrini ir kiti.

■ Jungtinių pajėgų vadas P. Korėjoje gen. Wal- 
ton Walker spaudos korespondentams pareiškė, kad 
padėtis yra labai rimta, tačiau jis nėra praradęs vil
ties atsilaikyti ir pradėti kontrataką. Jo nuomone, 
raudonieji meta paskutines savo jėgas, visai nepai
sydami aukų. Apytikriais apskaičiavimais, nuo karo 
pradžios jie neteko apie 30,000 žmonių ir 270 tankų. 
Karo pradžioje galima buvo užtikti keliuose ilgas 
tankų virtines, o dabar pasitaiko tik nedidelės gru
pės. Raudonieji spaudžia daugiau pėstininkų mase 
ir užfrontės partizanais.

■s Jungtinių tautų karo laivynas, kuris blokuoja 
Korėjos pakrantes, yra padidėjęs naujais laivais: 
Prancūzijos, Olandijos, Kanados ir Naujos Zelandi
jos.

m JAV bombonešiai, numetę apie 500 tonų sprogs
tamos medžiagos, visai sunaikino Korėjos pramonės 
centrą Hungnam. Čia buvo gaminama sprogstama 
medžiaga ir įvairūs chemikalai. *

Dieiyaštis “Draugas" š. m. 
liepos 19 d. laidoje, paliesda
mas žinomo prokomunisto 
progresyviųjų vado, Henry 
VVallace, laikyseną Korėjos 
agresijos atžvilgiu „rašo:

Vis tik įdomu, kad ir Henry 
VVallace, žinomas pro-rusas ir 
pro-komunistas, pasisakė už 
Jungtinių Valstybių ir Jung
tinių Tautų daromus žygius 
apginti pietų Korėją nuo už
puolikų komunistų. Prieš pa
sisakydamas, kad jis remia 
tuos žygius visa pilnuma, 
Henry VVallace pažymėjo: 
“Maskva ,be abejojimo, galė
jo ir gali bet kada sulaikyti 
puolimą”. Toliau jisai pabrė
žia: “Aš esu savo krašto ir 
Jungtinių Tautų pusėje”, ži
noma, “kai jie yra karę” — 
pridėjo.

Henry VVallace iš savo pu
sės vis tik korektingai pasi
elgė. Pasirodo, kad jame vis 
tik bent tiek yra likę patrio
tinio jausmo. Ligšiol, kaip ži
noma, jisai rėmė ne Jungtinių 
Valstybių vedamą užsienių 
politiką, bet Stalino. Ameri
koje jisai gana artimai ben
dradarbiavo su komunistų 
partija, kuri 1948 metų rin
kimuose šimtaprocentiniai rė
mė jo kandidatūrą į preziden
tus.

Dabar lauksime, kada Ame
rikos komunistų partijos va
dai paseks VVallace ir pasisa
kys už U. S. ir U. N. žygius 
prieš komunistus agresorius 
Korėjoj. Taip pat lauksime, 
kada lietuviškieji bolševikai 
Amerikoje sustos rėmę šian
dien jau su ginklu kovojan
čius prieš Ameriką komunis
tus. Kol to jie nepadarys, jie 
ir toliau bus laikomi krašto 
išdavikais.

Tas pats dienraštis savo se
kančioje, liepos 20 d., laidoje

pagiria jo drąsą ir pažymėda
mas jo šio žygio pasekmes tę
sia:

Savo pasisakymu už gyni
mą Pietų Korėjos nuo komu
nistų užpuolimo, Henry VVal
lace į "bėdą” pakliuvo. Dėl to 
jį išplūdo Amerikos komunis
tų partijos vadai ir jų orga
nas “Daily Worker”. Nėra 
abejonės, kad dėl to Henry 
praras malonę ir Kremliuje 
pas Staliną, pas kurį jis kele
tą kartų yra buvęs, su juo 
taręsis ir, grįžęs Amerikon, jį 
gyręs, aukštinęs ir jo politiką 
propagavęs.

Reikia neužmiršti, kad VVal
lace, kaip buvęs Jungtinių 
Valstybių vice prezidentas ir 
vyriausybės kabineto narys, 
komunistų sąjūdžiui stiprinti 
buvo labai naudingas žmogus. 
Komunistai jį panaudojo ir 
1948 m. rinkimuose, isstaty- 
dami jo kandidatūrą prezi
dentu. Naudojo ir penktosios 
kolonos sudarymui. Mat, VVal
lace vardas patraukdavo ne
mažai tokių amerikiečių, ku
rie nieko ar nedaug tenusi
manė apie rusiškąjį - komu
nistiškąjį imperializmą ir jam 
vykdyti metodus. VVallace 
bendradarbiavimas su komu
nistais vis tik daug amerikie
čių suklaidindavo.

Ne be reikalo, tad, komu
nistai plūsta ir net jau šmei
žia Wallace, kurį vis tik rei
kia pagirti už drąsą išeiti 
prieš tuos, su kuriais per eilę 
metų artimai bendradarbiavo; 
Jis, kaip vakar minėjome, dar 
turįs patriotinio jausmo, ko 
nėra likę pas komunietus, su 
kūnu ir siela parsidavusius 
Stalinui.

Praradusi žemę, tauta aukš
čiau ar vėliau išnyksta.

Fr. RatzeI

Kur karas dar gali įsiliepsnoti: Irane, Turkijoje ar Balka
nuose? Iš tų sričių JAV piliečiams įsakyta išvykti.

Stasio Šimkaus
33 LIAUDIES DAINOS

Ką tik išėjo iš spaudos kompozitoriaus STASIO 
ir chorams skirtų dainų naujas rinki
nys. Surinko ir parengė spaudai kompo
zitoriaus sūnus Algis Šimkus. Išleido 
kun. Pr. M. Juras. Knyga puikiais vir
šeliais, su plastikos juostele, 64 pusi., 
labai lengvai atsidaro ir puslapiai skam- 
binan pianu neužsiverčia. Kaina $2.00.

Užsakymus siųskite:
DARBININKAS

366 West Broadway, So. Boston 27, Mm.
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Bolševikų Strategija
Paskaičius ad nirolo Ellis M. Zacharias knygą 
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Atsargos admirolas, 
buvęs laivyno žvalgybos 
viršininkas, yra išleidęs 
knygą “Behind Closed 
Doors”, kurį pasirodė 
dar prieš Korėjos karą. 
Gerai išsimoks’inęs ir 
turįs daug patirimo, o 
taip pat žinių, kurios ne 
visiems esti prieinamos, 
admirolas rašo anie tai, 
kas įvyko po paskutinio 
karo ir kas toliau mūsų 
laukia. Savo knygoje jis 
daugiausia skiria vietos 
Sovietų Rusijos užsienio 
politikai ir jos sieki
mams, kurie jau dabar 
yra remiami ginklu, o 
ateityje bus dar labiau 
pagrįsti bolševikų dur
klu.

Dar neprasidėjus Korė
jos konfliktui, admiro
las rašė, kad Sovietų Ru
sija savo tikslų sieks 
laipsniškomis invazijo
mis. “Karas galįs kilti iš 
to, — pastebi admirolas, 
— kad Sovietų Rusija, 
neva siekdama užtikrinti 
savo saugumą, imsis vi
sos serijos agresinių žy
gių, kuriems bus griežtai 
ir nesvyruojančiai pasi
priešinta”. Vieną tokią 
bolševikų invaziją jau 
turime, ir čia admirolas 
nesuklydo. Tačiau to dar 
nežinodamas, jis nurodo, 
kad agresiniai “Sovietų 
apsaugos” žvgiai gali 
paliesti Suomiją, Jugo- 
slaviią, Graikiją, Turki
ja, Iraną ir Prancūziją 
su Italija.

Veržimasis per Suomi
ją bolševikus iškištų į 
Švediją ir Norvegiją iki 
Špicbergeno, iš. kur jau 
netolimas kelias į Kana

Mat Arthuro optimizmas
Korėjoje amerikiečiai stumiami tolyn ir tolyn. 

Atrodo, kad už kokios poros savaičių bus įstumti į 
jūrą. To labai trokšta komunistai ir labai nenori ne 
tik Amerika, bet ir visas nekomunistinis pasaulis. < 
Tuo tarpu gen. Douglas MacArthur visai kitą pasa
ką seka. Jis neseniai aplankė frontą ir, matomai, 
išsinešė gerą įspūdį, nes padarė labai optimistinį pa
reiškimą, kad niekad savo gyvenime nebuvęs taip 
tikras, jog bus laimėta. MacArthur rimtas žmogus, 
ir neįmanoma, kad jis lengvamaniškai kalbėtų. Jis, 
matyt turi kokių nors rimtų davinių savo pareiški
mui. Kuo gi jis remiasi?

Visų pirma, netenka abejoti, kad priešas turi 
didelę persvarą jėgų skaičiumi, ir amerikiečiai pri
versti kovodami trauktis. Kai kurie sako, kad per
svara yra penki prieš vieną. Tur būt skaičiuoja ir 
rezerve esamas raudonųjų divizijas. Mūšių lauke 
taip didelė persvara neatrodo. Vienas koresponden
tas teigia, kad kautynėse dalyvauja 10 raudonųjų 
divizijų po 5-6,000 kiekvienoj. Tai būtų 50-60,000 ka
rių. Amerikiečiai turi 3 divizijas ir pietų korėjiečių 
— dvi. Kiek mūsiškių yra divizijoj — nepasakoma. 
Tuo būdu abiejų oponentų skaičius išeitų maždaug 
lygus. Tačiau reikia atsiminti, kad per ištisą mėnesį 
atkaklių kautynių divizijos smarkiai tirpsta. Be nu
kautų ,sužeistų ir be žinios dingusių bei nelaisvėn 
paimtų, atsiranda daug ligonių ir sunegalėjusių. Tad 
ir mūsiškės divizijos galėjo sumažėti. Kaip girdėt, 
komunistų nuostoliai papildomi iš gausių rezervų 
užnugaryje. Iš viso galima spėlioti, kad priešo per
svara gali būt maždaug du prieš vieną. Bet ir tai per 
daug, ypač labai ištemptam fronte.

Antrą vertus .amerikiečiams vis atvyksta šieš 
tiek pagalbos. Negausūs tai daliniai, bet vis dėlto šį 
tą reiškia. Kai ateis daugiau, pajėgos išsilygins.

Trečia optimizmo priežastis tai kautynių tere- 
nas bei laukas. Dabar kovojama kalnuose, kur tan
kams daug sunkiau pulti ir lengviau prieš juos gin
tis. Apskritai, pastebima, kad priešas daug lėčiau 
slenka pirmyn, nes Amerikos lakūnai labai daug ža
los padaro priešo užnugary, sprogdydami tiltus, ke
lius, tankus, sunkvežimius ir pačius kovotojus. Dar

reikia pridurti, kad artyn į pietus, trumpėja frontas, 
taigi darosi lengvesnis apginti.

Gen. MacArthur yra matęs sunkių dienų pereito 
karo metu. Prarado Filipinus. Kautynėse ties Ba- 
taan vos nepateko į nelaisvę. O bet gi nenusiminė. 
Po ilgų sunkių kovų atsiėmė atgal kas buvo praras
ta ir galų gale užėmė visą Japoniją. Tokio vyro žodis 
šį tą reiškia. K.

dą ir JAV. Per Jugosla
viją ir Graikiją jie nori 
ne tik išeiti į. Dardane- 
lių sąsiaurį ir į Vidur
žemio jūras, bet ir nusi- 
stumti toliau į pietus 
nuo Juodųjų jūrų, kad 
prie jų niekas neprieitų. 
Juodosios jūros yra nu
matytos paversti “sava 
gelda”, kurioje galima 
būtų plūduriuoti be jo
kios grėsmės.

Tokia pat “apsaugos 
priemonė” verčia Sovie
tų Rusiją išeiti toliau į 
pietus už Kaspijos jūrų, 
prie kurių prieina Ira
nas. Bolševikams čia rū
pi ne tiktai paimti Irano 
naftos šaltiniai, bet ir 
nuvyti “kapitalistus” to
liau nuo žibalo versmių 
Kaukaze. Be to, kelias 
per Iraną išveda į Indi
jos vandenynus. O čia 
pašonėje dar visas ara
bų pasaulis.

Vakarų Europoje Mas
kvos strėlės kerta Itali
ją ir Prancūziją. Dabar 
jos tik smailinamos sub- 
versine komunistų akci
ja. Nunokęs vaisius pas
kui bus pasmeigtas ant 
Kremliaus iešmo. Liktų 
tiktai Anglija, plūdu
riuojanti savo pačios “iš- 
rūgusiose”, arba Stalino 
žodžiais tariant — “be
viltiškoje izoliacijoje”. 
Amerika būtų grąžinta į 
“Monroes doktrinos” ge
ležinius plaučius, kurie 
ją anksčiau ar vėliau pa
smaugtų. Tuo pasirūpin
tų penktoji kolona.

Admirolas • Zacharias 
apskaičiuoja ir jėgas 
abiejų pasaulių — “pro

letarinio ir buržuazinio”, 
vartojant pačių bolševi
kų terminus. Tie du pa
sauliai negali gyventi 
vienas greta kito, kaip 
Politbiūras yra galutinai 
nusprendęs 1949 m. sau
sio mėn. 28 d. Nekomu
nistiniam pasauliui su
griauti Kremlius jau turi 
160 divizijų, kiekvienoje 
po 10,180 vyrų. At’anto 
Pakto valstybės galėtų 
pastatyti 36 divizijas ir 
tik 1955 m. Sovietai jau 
dabar, galimas daiktas, 
turi apie 400 povandeni
nių laivų. O ekspertai 
mano, kad užtenka 300, 
ir jie jau galėtų supara- 
ližuoti susisiekimą jura. 
Be to, Sovietai turi pa
kankamai — lėktuvų 
įvairių tipų. Su tokiomis 
jėgomis ir penktąja ko
lona jie jau gali pradėti 
vykdyti savo planą: sri
tines invazijas. Vienai 
nusisekus ir pasauliui 
kiek aprimus, sektų kita. 
Sektų kartu karas ir tai
kos propaganda.

Admirolas Zacharias, 
nušvietęs Sovietų Rusi
jos tikslus bei taktiką, o 
taip pat karčiais žodžiais 
įdūręs politikams, kurie 
davė pasauliui Teheraną, 
Jaltą ir Potsdamą, priei
na išvados, kad tarp 
1952 - 1956 metų karas 
su Sovietų Rusija pasi
darys neišvengiamas. Ar 
jis tą rašė dar nieko ne
žinodamas apie Korėją.

Bet Korėja, bent šiuo 
metu, dar nerodo atviro 
karo su Sovietų Rusija. 
Visi gerai žino ir mato, 
kad bolševikai stovi už
kulisyje, o JAV kovoja 
atvirai. Tokia padėtis 
gali dar kurį laiką truk
ti, kad tas raudonas sla
pukas bus priverstas iš
lysti iš krūmų. Negi pa
saulis bus toks apjakęs, 
kad nematytų, kur rei
kia mušti, kad pagaliau
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Karui prasidėjus, prrz. Trumanas turi daug; skubaus ir 
anksčiau nepramtyto darbo

AR JAU PRASIDĖJO III 
PASAULINIS KARAS?

Laikraščiai rašo, kad 
šveicarų vyriausybė įsa
kė daryti maisto atsar
gas. O kas gali geriau ži
noti apie pasaulio politi
nę padėtį, jei ne šveica
rai, pas kuriuos susiren
ka viso pasaulio šnipai 
pasikeisti žiniomis.

Vengrijos, Rumunijos 
ir Bulgarijos gerai šar
vuotos divizijos sutrauk
tos prie Jugoslavijos sie
nos.

Persijos vyriausybė 
gavo griežtą notą iš 
SSSR (Rusijos).

Indijos vadas Nehru 
kreipėsi, kad būtų sulai
kytas karas Korėjoje, ne 
į Korėjos vyriausybes, 
bet tiesiai i Staliną. Indi
ja arčiau Korėjos. Iš ten 
geriau matosi, keno yra 
kariai, tankai, aeropla
nai, ir kas juos vadovau
ja.

Vatikanas savo slaptus 
ir brangius dokumentus 

baigtųsi ta užkulisinė 
strategija. Tat ir atviras 
karas su Sovietų Rusija 
anksčiau ar vėliau yra 
neišvengiamas. L. Kn. 

jau antri metai gabena į 
saugesnes vietas.

Trumanas paprašė Se
nato daugiau negu 10 
milijardų karo reika
lams; o Senatas suteikė 
įgaliojimus visuot i n a i 
mobilizacijai.

Tačiau nei Maskva nei 
\Vashingtone nepaskelbė, 
kada ir kur prasidės III 
pasaulinis karas. O gal 
vykstantį Korėjoje karą 
reikia jau laikyti prasi
dėjusiu, viską naikinan
čiu karu?

Tarptautinei padėčiai 
vis kaistant, manome ne
bus pro šalį pasiskaityti 
įvairias pranašystes, su
rankiotas vieno mūsų 
bendradarbio. Jos pare
mia mintį, ne vien jau 
pareikštą, kad tikras ka
ras įsiliepsnos 1950 1952 
metais. Jei suklysime, 
tai 1954 m. galėsite 
mums tai priminti. O da
bar prašome nepraleisti 
sekančio “Darbininko” 
numerio, kuriame pradė
sime spausdinti jau se
nokai stalčiuje laikytas 
“Pranašystes”.

SURŪDIJUSI
C RIM DI NE

Nuodai, kuriais 
valdovai vaišino pavaldinių sielas, prisime
tė valdantiesiems. Pasirodo, kad jėga, kuri 
istorijoj visada vyrauja, turi turėt aplinkoj 
kokį pasipriešinimą, vien tik dėlto, kad ne
paliautų būt jėga. Taigi, sunaikinus liaudies 
pasipriešinimą, ji pavertė ir mus į biaurius 
šliužus. Mes įvarėm liaudžiai dorovinį supu
vimą ir patys juo užsikrėtėm. Dabar mes vi
si esame ištvirkę, sunaikinti ir sužaloti, ne
pajėgią gerbti nė kitų, nė savęs.

Jeigu yra dalykas, apie kurį Leninas nie
kad negalvojo, tai žmonių laimė ir jo dorovi
nė vertė. Jam tai buvo tuščias ir nuobodus 
žodis “savaime”, lygiai kaip šachmatų loši
kui tas “savaime” yra vien pasitenkinimas 
šachmatais, arba kuris kitas panašus niek
niekis. Ir iš tiesų, visa Lenino galvosena bu
vo nukreipta vien į lošimą. Jei Leninas būtų 
galvojęs apie žmones, dažnai, tiksliai, “me
niškai”, jis nieko nebūtų nuveikęs. Jo pajė
gumas dalinai buvo tame, kad apie tuos da
lykus jis niekad negalvojo. Jis lošė savo di
dingą lošimą mizantropiniu, nežmonišku so
cializmu, kurį statė ant amžinos neapykan
tos skurdžių prieš turčius. Niekas pirmiau 
Lenino taip tiksliai neįvertino svarbumo tos 
jėgos, kuri atnešė mums pergalę ir valdžią. 
Ta neapykanta susilaukė pas mus tokio pa
sitenkinimo, kokio visoj istorijoj niekad ne
buvo turėjusi. Tačiau džiaugsmo iš jos ne
užteko nė senajai kartai. Nepažinusi turtuo
lių jaunoji karta tos neapykantos negali su

prasti. Negalima gi neapkęsti to, ko nebėra. 
Jaunoji karta mato turčius tik judamuose 
paveiksluose, ir ten jaučia ne neapykantą, 
bet pavydą.

Vakarų demokratija žudė ir žudo socia
lizmą, nes demokratija yra socializmo pa- 
dirbinys: ji po šaukštelį duoda liaudžiai to, 
ką socializmas žada ir — neduoda. Per žiop
lumą, tie pažaboti socialistai remia demo
kratiją, nepastebėdami, kad demokratija 
juos ryja ir praris. Tačiau, ne taip, kaip 
mes, socialistai turi galimybės, ne veidmai
niškai, atsargiai, kiek savanaudiškai, paple- 
vėsuot raudonu skarmalu, kurio pas mus 
nebėr. Mes patys virtom raudonais skarma
lais, nors buliai išmoko savo jausmus laiki
nai slėpti. Už skurdą, už badą, už vergiją, 
už pažeminimą, už sužalotą sielą, už jų pa
čių bailystę ir mums nuolankumą, jie dabar 
mums užmoka baisiu žvėrišku įniršimu, ir 
mes, liūdnai jausdami jų tylią, nematomą, 
slopinamą neapykantą, niekaip negalime pa
keisti savo metodų. Tą ratą mes patys už- 
būrėme. Mes įsteigėm Brinsko girias, o tose 
girios^ tik atamanas vyrauti tegali. Pasta
raisiais laikais visa mūsų istorija susikau
pė apie kovą kandidatų į atamanus. Ta ko
va vedama beveik be jokios idėjos — viskas 
priklauso nuo susidariusių aplinkybių. Štai 
dėlko buvo pralieta, liejasi ir liesis kraujo 
upeliai. Nė Leninas to nepramatė. Gyveni
mas susidarė dar mizantropiškesnis, negu 
jis buvo numatęs, ir tas gyvenimas mus ve
dė bet kur, nežinia kur ir kokiem galam, — 
nėra nė kompaso, nė jokios aušrinės žvaigž
dės nesimato. Atamanu tapo, kaip paprastai 
būna urviniam gyvenime, pats drąsiausias 
ir žiauriausias kandidatas. Tačiau ir ant jo 
atsiliepė dvidešimt metų tokio gyvenimo. 
Gudrus, vylingas ir ryžtingas atamanas taip 

ilgai išgalvodavo nusikaltimus ir primesda
vo liaudžiai nusikaltėlius, kad pats pagaliau 
beveik įsitikino, jog nuodėmių ir nusidėjėlių 
visur pilna. Dabar susidarė policinės mitolo
gijos viešpatavimas, ir tas tik padidina ne
bylią žmonių neapykantą prieš mus visus. 
Žmonės negali suprasti, kuo vieni yra blo
gesni už kitus, jei mes patys to dar nesu
prantame...

Gerai neįsigilinę į savo teoriją, o gal ir 
visai ją pamiršę, mes savo apjakime manė
me, kad mūsų principai turi daug vidujinės 
jėgos. Pasirodė, kad jokios jėgos jie neturi, 
kad pergalę mums davė vien mūsų metodai, 
ir kad tokių pat rezultatų, o gal dar geres
nių, galima atsiekti su bet kokia kita teori
ja, net pačia žemiausia ir kvailiausia. Mes 
neatkreipėm dėmesio į beprotišką neapy
kantos savybę. Už mūsų priespaudos sienų, 
toli nuo jų, atsirado žmonių, kurie suprato, 
kad mūsų jėga glūdi vien praktikoje, kad 
daugiau nieko pas mus nėra; — jie greit pa
sisavino mūsų duotą pasauliui pamoką visa
pusiško pasileidimo, begėdystės ir nesiskai
tymo su jokia dorovine atsakomybe. Jie taip 
pat įvedė priespaudą, kita spalva nudažytą, 
bet taip pat lengvai paverčiančią žmogų į 
šliužą. Suklydę stambių skaitlinių vartoji
me, mes manėm, kad bet kokioj visuomenėj 
mums pavyks sukurstyt milijoną skurdžių 
prieš 10,000 turčių. Pasirodė, kad taip pat 
lengva sukurstyt milijoną prieš milijoną, 
nurodant kitokį tikslą, pastatant skirtinges
nes pinkles, iškeliant naują šūkį. Psichologi
niai patikrinta, kad iš formulos “grobk kas 
buvo pagrobta” pasiliko tik “grobk”. Mes 
buvom įkalbinėję vokiečių darbininkui, kad 
skaitytų save žemės druska, nes jis darbi
ninkas. Dabar vokietys išsikraustė iš proto 
dėl džiaugsmo, kad jis vokietys... Ir jeigu jų 

“filosofija” taip pat suteikia žmonėms lai
mės, tai kuriuo pagrindu statyt aukščiau 
mūsiškę?

Dvi žmonių bandos susirikiavo viena 
prieš kitą. Vadus kol kas dar sulaiko baimė 
pasiryžti: ar saugiai užtikrintą generolo 
laipsnį pastatyti į tokį lošimą, kuriame gali
ma išlošti arba feldmaršalo titulą, arba bu
delio virvę? Jų svyravimas panašus į dvejo
nę azartinio lošiko, kurs valandėlę delsia: 
ar statyt viską ant vienos kortos, ar ne? Ir 
žmonijos likimas dabar priklauso nuo to, ar 
drąsūs vadai sugebės nugalėt savyje tą pas
kutinį šiurpulį.

Ką gi, tegu nugali. Mes kariauti negalim. 
Ir jie tur būt ilgai kariaut negalės. Gal mū
sų reikalas žus. Pagaliau jis turi žūti. Savo 
žygį turim davaryt iki galo, ir tai skubotai. 
Delsti keletą metų dar tebeįmanoma. Bet 
dešimtmečiais atidėlioti reiškia pražudyt 
žmonijos dorovę. Tačiau, nežiūrint, koks pa
sibaisėtinas mūsų bandymas, reikia jį iš
plėsti visame pasauly”.

III.
Goremyka nutraukė skaitymą ir susi

mastė. Buržujaus rašyta, bet kaip teisingai. 
Kiekvienas žodis iš širdies ištrauktas, ir tai 
ne kokiam priešui, bet man, komunistui. 
Tiesa, apie dviejų žmonijos bandų susirikia
vimą jis ne visai atspėjo: Hitlerio jau nebėr. 
Tačiau dvi priešingos pusės ir dabar susiri
kiavusios, ir kol mūsų priespauda nebus 
likviduota, žmonija ginkluosis. Kuo pasi
baigs sekamas susikirtimas? Jis to nenusa
ko, bet pabrėžia, kad mes jokios vidų nu‘s 
jėgos neturim, tik laikomės praktika ir me
todais, būtent, kruvinu teroru. Tai tokia tie
sa, kurios savo sieloje negalim paneigti. 
Žodžiais tai pareikšti — kas gi išdrįs? Už 

(Bus daugiau).
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TEGUL SKAMBA MŲSŲ DAI
NOS PO ŠALIS PLAČIAUSIAS

(South Bostono Šv. Petro parapijos choro 

kūrybinio darbo metinėms) 
Rašo Stasys Liepas

Su J. Kačinsku į naują 
gadynę

Jau nebe taip jauno, savo 
amžių keturiais dešimtmečiais 
skaičiuojančio Šv. Petro para
pijos choro istorijai pereitų 
metų vasara atnešė labai 
reikšmingų įvykių, išryškinu
sių, sakytume, naują gadynę 
jo kūrybinės veiklos apimtyje 
ir meninėje kvalifikacijoje.

Pereitų metų kovo mėn. at
vykęs į So. Bostoną ir pra
dėjęs šios parapijos bažny
čioje vargonininkauti, kompo
zitorius Jeronimas Kačins-

*
kas nieko nedelsdamas, visu 
menininko nuoširdumu ir en
tuziasto pasišventimu, grie
bėsi ir šios parapijos chorui 
vadovavimo darbo. Kaip ir 
galima buvo laukti, tas jo 
darbas buvusiose aplinkybė
se susidūrė su nemažais sun
kumais, ir labiausia gal dėl 
to, kad dirigento su choru 
rimtai buvo užsimota siekti 
platesnių meninių tikslų. Čia 
beįsikuriančio dirigento kak
tą anuomet neretai išvagoda
vo gilaus susirūpinimo ir su
sikaupimo raukšlės...

Juk tiek dar sunkių užda
vinių buvo prieš jo akis: vagi, 
ne šaltis reprodukuojamų 
gaidų aidėjo, bet gyvoji šven
tojo meno dvasia turės visuo
met jau sklidenti šituose Die
vo namuose; čia gi. jis jautė, 
lietuviškosios senųjų ir nau
jųjų ateivių širdys ilgėjosi 
savo subtiliųjų dainų paguo
dos, ir jos taip pat netrukus 
turės suskambėti juos pri
glaudusio uostamiesčio sceno
se. Bet kaip gi pastatyti cho
rinio meno kūrinį, pirma ne- 
atliedinus jo ilgo, sistematin- 
go darbo liejykloje? Vadinas, 
jei tokį kūrinį sąlygoja dide
lis darbas, ir su kolektyvu 
atlikti reikia rasti pakanka
mai laiko, kuris Amerikoje 
yra vertybė, lygi ar net 
brangesnė už patį pinigą.

O čia dar. kaip pamatysime, 
lyg tyčia netrukus jo laukė

Angliškai - Lietuviškas
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Patogaus formato (6x4), kietais audeklo 
apdarais, 400 pusi.

Kiekvienam yra 
būtinai reikalingas 
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DARBININKAS

366 W. Broadtvay
So. Boston 27, Mass. 

visai netikėta ir labai nemalo
ni iš choro pusės staigmena.

Atskilėlių “išdavimas”
Perėmęs chorą, kurio sąs

tatą sudarė vietinis lietuviš
kas jaunimas, Kačinskas, be
rods, keturis mėnesius inten
syviai dirbo su juo, bet štai 
vieną* gražią vasaros dieną 
tas jo darbas... žlugo, nes di
desnioji pirmykščio choro da
lis,, kažin kokių blogesnių 
nuotaikų vėjeliui papūtus, 
ėmė sau ir pasitraukė iš cho
ro.

Teatleidžia jiems Visažinan
tis, nes jie tikrai nežinojo, ką 
daro! Nesinorėtų tikėti čia 
buvus kokių piktos valios 
reiškinių.

Po tokio nelaukto masinio 
“išdavimo”, kad vėl sukom
plektuotų tinkamų choro bal
sų sąstatą, dirigentui teko 
atsikreipti į tuomet gana gau
siai čia plaukusius naujaku
rius. Ir šitą chcro sąstato su
komplektavimo ir išlaikymo 
problemą, nežiūrint natūra
lioj gyvenimo eigoje nuolat 
vykstančių mažesnių ar di
desnių asmeninių pasikeitimų, 
dirigentui ligšiol pavykdavo 
išspręsti visiškai sėkmingai. 
Dabar šiame chore yra apie 
50 osmenų, iš kurių 22 iš vie
tinio lietuviško jaunimo.

Didvyrių esama ir mūsų 
tarpe!

Su didžiausiu malonumu 
tenka konstatuoti šito likusio 
chore čia gimusio lietuviško 
jaunimo garbei, kad tai dau
gumoje geriausi, pavyzdin
giausi choro šviesuoliai, kurių 
meile ir pasiaukojimu dainos 
menui tiesiog didžiuotis rei
kia. Kai kurie jų. pavyzdžiui, 
dirbdami fizinį darbą ir kar
tu lankydami aukštąsias mo
kyklas. vis dėlto dar suranda 
laiko ir jėgų dalyvauti visose 
choro repeticijose ir pasiro
dymuose, tam beveik visiškai 
paaukodami savo asmenišką 
liuoslaikį. Kuomet supanti 
mus aplinka visais saldžiau

Šiuo siunčiu $3.00 ir prašau prisiųsti man Žodyną.
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siais pramogų, aistrų ir po
mėgių čiuptuvais traukia silp
navalius į svaiginantį “good 
time” rojų, ar labai perdėsi- 
me, šitokiame mūsų jaunime 
įžiūrėdami moderniųjų dva
sios didvyrių siluetus? Kaip 
gi džiugu būtų, kad ir dau
giau vietinio jaunimo naujai 
įsijungtų į choro eiles. Man
ding, jie daugiausia tvirtesniu 
ryšiu, negu naujieji “skrai
dantieji” ateiviai, rišami su 
šia vieta, galėtų kaip tik, ro
dos, sudaryti pastovesnį, nuo- 
latinesnį choro branduolį.

Idealistinė dvasia skrenda 
dainos sparnais

Kažkokia šviesi, palaiminga 
dvasia, spontaniškai susida
ranti dirigento ne eilinio me
ninio potencialo, giedrios jo 
asmenybės iš dainininkų nuo
širdaus, entuziastiško atsida
vimo dainos meno žavesiui 
sąveikoje, — ligšiol tebegau
bia šito kolektyvo darbą.

Pereitais ir šiais metais 
bekoncertuodamas visoje eilė
je Amerikos lietuviškų kolo
nijų, turėjau progos šiek tiek 
ir pats pamatyti, o taip pat 
tarpiškai ar betarpiškai pa
studijuoti jų chob*ų veiklą. 
Beje, jų mažiau ar daugiau 
sėkmingo muzikavimo įvairu
me, jų pastebėtų dorybių ir 
ydų margume, tūlos So. Bos
tono Šv. Petro par. choro do
rybės švytėte švyti savo stip
rumu ir net retumu.

Čia viešpatauja reta dvasi
nė atmosfera, kur dar tiek 
daug gaivaus idealistinio įsi- 
kvėpimo siekti grynojo meno 
tikslą, tiek daug dirigento 
elektrizuojančios meninės su
gestijos, spontaniškai pade
dančios kolektyvui lengvai 
įveikti techninių studijų sun
kumus. lygiai kaip ir įsijung
ti į aukštesnį meno visijų pa
saulį; čia dar tiek daug dar
naus sugyvenimo tarp “senų
jų” ir “naujųjų”, mokėjimo jų 
tarpe rasti bendrą lietuvišką 
kalbą.

Čia daugiau, negu kad kur 
kitur man teko konstatuoti, 
dar surandama ir skiriama 
laiko repeticijoms (nepripa
žįstant net vasaros atostogų 
principo’), nors kaip ir nau
jieji ateiviai, taip ir čiagimis 
jaunimas beveik visi dirba 
nelengvus fizinius darbus.

DARŽININKAS
Chore pasiekimai ir 

laimėjimai
Šitokių aplinkybių konsta

tavimas mums padeda išsi
aiškinti, kodėl, palyginti, vi
sai trumpu, vos vienerių me
tų laikotarpiu, choro išvary
tas visąį gražus meninių pa
siekimų baras.

Šiuo metu choras savo baž
nytiniame repertuare turi 
MaiAh'o ir baigia paruošti 
naujas, dar ligšiol niekur ne
išpildytas komp. Žilevičiaus 
mišias, kelias kalėdines ir ve
lykines giesmes ir motetus, 
Šv. Sakramento mišparams, 
Bacho “Aleliuja”, Gruodžio 
“Tėve mūsų” etc. Pasaulinis 
jo repertuaras dar didesnis, 
siekiąs per 20 Gruodžio, Ja- 
kubėno, Šimkaus, Banaičio, 
Kačinsko, Karnavičiaus, Žile
vičiaus, Sasnausko, Strolio ir 
svetimų kompozitorių kūri
nių.

Nuo š. m. sausio 29 d., ka
da buvo choro pirmasis vie
šas didesnio masto koncertas, 
choras turėjo jau 8 didesnius 
viešus pasirodymus Bostone 
ir už jo ribų, jų tarpe du spe- 
cijalinius pasirodymus (Es
planadoje ir So. Bostono 
High School) amerikiečių vi
suomenei. Šitie jo pasirody
mai, labai šiltai mūsų visuo
menės sutikti, ir amerikiečių 
muzikalioje visuomenėje susi
laukė itin palankių vertini
mų. Dėka jų Šv. Petro par. 
choro vardas šiandieną yra 
jau padaręs pirmuosius žings
nius į išpopuliarėjimą ir Bos
tono amerikiečių visuomenėje.

Su turima pripuolamai su
rinkta vietoje mėgėjų medžia
ga ir nelengvomis darbo ap
linkybėmis choro sąskambyje 
ir interpretaciniuose polėkiuo
se per palyginti visai trumpą 
laiką pasiekta labai džiugi
nančių rezultatų.

Pirmajame ir kituose Ka
činsko choro koncertuose ma
ne asmeniškai labiausiai ste
bino, kaip puikiai jis beveik 
visada išspręsdavo piano, pia
nissimo (Sasnausko “Užmigo 
žemė) ir kitų dinaminių niu
ansų vartojimo problemą, kas 
jau vidutinio lygio chorams 
yra dar beveik visiškai neį
kandamas riešutas. Jeigu tik 
jo pažangos tempui ateityje 
nesusidarys didesnių gyveni
miškų ar techniškų stabdžių, 
ir jo pažanga kils tokia spar
ta, kaip šiais pirmaisiais me
tais, jis mano manymu, jau 
greit galės varžytis dėl pir
menybių laurų su pačiais ge
riausiais Amerikos lietuvių 
chorais. Jau ir šiandieninėj 
savo formoj jis visais mata
vimais praauga “parapijinį” 
mastą, patapdamas rimtu 
platesnius kūrybinius uždavi
nius reprezentuojančiu meni
niu vienetu.

Šiandieninis choro lygis ir 
laimėjimai ne vien tik diri
gento ir choristų nuopelnas.

Tam susiformuoti labai 
daug prisidėjo ir ta realioji 
gyvenimiškoji “dirva”, kurio
je jam teko augti ir dirbti.

Klebenąs aktyvistas
Čia tokių uolių sąlygų suda

ryme nuopelnų liūto dalis ten
ka, žinoma, ilgamečiui Šv. 
Petro parapijos vairuotojui 
klebonui kun. Pr. Virmaus- 
kiui. Choras visad naudojosi 
visokeriopa jo parama, būda
mas nuolatiniam moraliniame 
jo patronate. Beje, jautrumas 
ne tik bažnytiniams, bet ir 
platesniesiems kultūros reika
lams, jo tolerancija net kita
taučių atžvilgiu iškelia jį į gi
lesne vaga gyvenimo arimuo
se apaštalaujančių ir populia
riai gerbtinų dvasiškių eiles.

Anomis kritiškomis perei
tos vasaros “išdavimo" die
nomis, kada jau braškėjo 
choro gyvybės pagrindai, kle
bonas pirmutinis kaip akty

vistas metėsi į kovą už choro 
egzistenciją ir pats vienas, 
savo asmeninių įtaigojimų 
priemonėmis, suverbavo visą 
būrį naujų dainininkų begriū
vančiam chorui išgelbėti. •

Šis mažas epizodas iš pla
čiašakės jo veiklos charakte
ringai pavaizduoja, kiek daug 
energijos ir rūpesčio jo yra 
įdėta ir šiame paskutiniame 
Šv. Petro par. choro istorijos 
tarpsnyje.

Taip pat labai daug choro 
veikloje ir moraliai ir įvairia 
konkrečia pagelba visuose jo 
reikaluose padėjo jo ‘globėjas 
kun. A. Abračinskas. kurį di
rigentas bei visi choristai vi
sad šilta pagarba ir dėkingu
mo žodžiu pamini.

| talką, dainininkai, 
dainininkės!

Bežengdamas į antruosius 
savo sėkmingo darbo metus, 
choras šiandien ir vėl turi ne
mažą organizacinių, konkre
čiau tariant, savo sąstato iš
laikymo ir sustiprinimo, rū
pesčių.

Paskutiniu metu chorui vėl 
teko nukentėti dėl kai kurių 
jo asmeninio sąstato nutrupė- 
jimų sąryšyj su keleto jo da
lyvių persikėlimo kitur gy
venti. Ypač tas skaudžiau pa
lietė vyriškąjį choro “funda
mentą", — bosus. Manau, vi
siems pakankamai aišku, kaip 
yra svarbu, kad taip gražiai 
pradėtas didelis darbas ne 
tik nežlugtų ir nesilpnėtų, o 
eitų kylančio progreso linkme.

Beje, tinkamas choro sąs
tato problemos išsprendimas 
ir jo graži ateitis dabar vi
siškai pareina nuo pačios 
Bostono liętuvių visuomenės 
šiam reikalui jautrumo, sąmo
ningumo ir jos realios para
mos visiems, turintiems pa
kankamų choristams kvalifi
kacijų, įstojant į jo eiles. Dėl 
to jo vadovas dar kartą šiuo 
reikalu šaukia ir apeliuoja ly
giai į vietinį lietuvišką jauni
mą, lygiai į naujuosius atei
vius, ypač jų inteligentus. 
Kiek aš pats pažįstu ir kiek 
girdėjau iš kitų, Bostono nau
joje atėivijoje tikrai dar yra 
keliolika inteligentų, turinčių 
visai gerus balsus, pakanka
mai muzikalinio ir chorinio 
patyrimo.

Tad visi, turį choriniam 
darbui tinkamų davinių, į tal
ką! Visa širdimi atsiliepdami, 
įsijunkime į jo dalyvių eiles. 
Mes gi, didvyrių žemės vai
kai, negi pabėgsime mažų as
meninių nepatogumų ? Kodėl 
jų nepabūgo neseniai į chorą 
įstojęs poetas Stasys Santva
ras, dirbąs viename fabrike 
naktinėj pamainoje, kodėl bū
tinai turite pabūgti jūs? Mū
sų dvasines galias degraduo
jančioje materialistinėje nive
liacijoje suraskime ir įdėkime 
kibirkštį idealistinio pasiau
kojimo ir įsijunkime į kūry
biškai mūsų tautą reprezen
tuojantį dainos žygį!

Kūrybinis darbas — Lietuvos 
atkūrimo pagrindas

Parašęs šias eilutes, nejau
kiai susimąsčiau. Nejaugi rei
kia taip garsiai šaukti, kad 
patraukti žmones į tokį gražų 
darbą — dainuoti, kurti me-

\

Melskimės lietuviškai!
Didysis Ramybės Šaltinis. Surinko ir išleido Kun. | 

P. M. Juras. Antroji laida, 788 pusi., kaina $4.00 | 
Ramybės šaltinis. Surinko ir išleido Kun. P. M. j 

Juras. Antroji laida, 544 pusi., kaina $3.00

Atlaidų šaltinis. Parengė Tėvas Kazimieras Kapu- | 
cinas. Trečioji laida, didelėmis raidėmis, odos į 
apdarais. 547 pusi., kaina $3.75 |
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GLASGOW, ŠKOTIJA
Bendrai apie lietuvišką veiklą

Didžiosios lietuvių Glasgow 
kolonijos Škotijoje kultūrinis 
gyvenimas vietoje nestovi. Jis 
kruta, juda ir nuolat rieda 
pirmyn... Pavergtos mūsų tė
vynės — Lietuvos gelbėjimo 
reikalu daroma, kas galima. 
Žinoma, mūsų veikimas nepri
lygsta Amerikos lietuvių ko
lonijų veikimui, kur yra ne 
tik kad daugiau lietuvių, bet 
ir pačios sąlygos lietuviškam 
veikimui yra palankesnės, ne
gu pas mus. Dėlei nepalankių 
gyvenimo sąlygų, tautinį kul
tūrinį veikimą, dažnai esame 
priversti apriboti. Mūsų lietu
višką veikimą dažniausiai su
daro įvairūs parengimai, ku
rie ir vietinius lietuviškuosius 
mūsų reikalus patenkina ir 
mūsų pavergtos tėvynės gel
bėjimui šį tą duoda. Pasta
ruoju laiku įvyko šie parengi
mai:

Br. Motuzų filmą iš Lietuvos 
gyvenimo

Birželio mėn. pradžioje 
Glasgow lietuvių Blaivybės 
Dr-jos svetainėje buvo rodo
mos Amerikos lietuvių brolių 
Motuzų garsinės filmos apie 
Lietuvą. Pirmąją dieną žmo

ną? Juk menas toks didingas, 
jis taip kilnina sielą, tiek 
daug naujų gilių aspektų gy
venimo prasmės jis atsklei
džia. Vaje, kaip stipriai visus 
mus į save traukia toji žeme
lė... Bet, dėkui Dievui, vis 
kraujo pasruvusioje mūsų 
planetoje dar nevisai išnyko
saujelė idealistų, dar nevisai
išnyko ir saujelė tikrų meni-
ninku...

Kai perdaug pesimistinės
mintys ima siausti galvą,
mėgstu nueiti į Šv. Petro cho
ro repeticiją ir pažiūrėti, kaip 
jis dirba.

“D,vasia ko ieško, kas su
pras, kai skęsta ji tarp atmi
nimų... — nuliuliuoja posmas 
žinomoje Č. Sasnausko daino
je.

Dainininkų veidai įtempti, 
šimtas akių lėlyčių pagauna 
dirigento judesių kalbą ir per
duoda sielos priimtuvams, 
kad išjaustą ir atkurtą išlie
tų viliojančios melodijos sro
vėmis.

Ir kai pamatai meninių 
vaizdinių ekstazėje kažkokių 
stiprių vidujinių šviesų nu
šviestą dirigento veidą, kai 
penkiasdešimts krūtinių fizi
niame skambesyje graudaus 
ilgesio varpu sugaudusi viena 
jausmo dūžiais ima plakti gili 
lietuviška širdis, — pasijunti 
nugalimas ir nešamas švie
sesnių minčių sriauto: “Taip, 
lietuvių tauta tebėra ir bus 
gyva, — ji tebekuria, ji tebe
gyvena savo neišskleistų vi
daus turtų gyvenimą!”

Ir nevilties sutemose ima 
skaisčiau žėrėti tikėjimo žibu
rėlis, kad Visokeriopo Gėrio 
ir Grožio Šaltinis palaimins 
tas gražias mūsų tautos ir jos 
menininkų, šiandien sunkiais 
kryžiaus keliais einančių, kū
rybines pastangas.

a

nių atsilankė neperdaugiau- 
siai, bet jau antrąją, sekma
dienio vakare, tos filmos tiek 
sutraukė žmonių, kad vos be
galėjo sutilpti salėje. Filmų 
vaizdai žiūrovus mintimis per
kėlė Lietuvon, kur kviečių ir 
rugelių laukai tarai Atlanti- 
ko vanduo banguoja. Visa 
tai matant, daugelio lietuvių, 
ypač senesniųjų, sužiba aky
se ašaros. Gaila ir graudu...

Filmų rodymas užtruko 2 
valandas ir sukėlė didžiausią 
visų jomis susidomėjimą! 
Birželio 6 d., tos filmos buvo 
išsiųstos atgal Amerikon.

“Aušros” dr-jos jaunųjų 
akyr. koncertas

Sekmadienį, birželio 11 d. 
jaunųjų “Aušros” Dr-jos 
skyriaus įvyko Blaivybės dr- 
jos svetainėje gražus koncer
tas, laike kurio buvo statoma 
linksma 3-jų veiksmų kome
dija: — “Moterims Neišsi- 
meluosi”. Ta proga įvyko šo
kiai ir pavaizduotas “skrajo
jantis paštas”. Sis parengi
mas taipogi sutraukė daug 
publikos, ypač jaunimo.

Tarptautinis ABN kongresas
Birželio mėn. 12, ir 14 d. 

Edinburgh’e, Škotijos sostinė
je, įvyko Tarptautinis A. B. 
N. (Priešbolševikinio Tautų 
Bloko) kongresas, kurio ini
ciatorium buvo Mr. F. Stew- 
art. Paskutinę kongreso die
ną buvo suruoštas ir Tarp
tautinis koncertas. Lietuviai 
tame koncerte gražiai pasiro
dė. Lietuvių tautinių šokių 
grupė, vadovaujama p. B. 
Paškevičiaus, judriai pašoko 
“Kalvelį", “Kubilą”, “Rugu
čius” ir “Šustą”, už ką susi
laukė plataus ir rimto škotų 
publikos įvertinimo. Glasgo- 
w’o, lietuvių jaunimas į tą 
kongresą taipogi buvo nuvy
kęs: nuvažiavo net pilnas di
džiulis autobusas.

šk. L. K. Moterų draugijos 
piknikas

Sekmadienį, birželio 25 d., 
Šk. L. K. Moterų t>r-jos Glas- 
gow’o skyrius suruošė gražų 
išvažiavimą (pikniką), į pa
jūrio miestelį — Troon, Ayr- 
shire provincijoje. Oras tą 
dieną pasitaikė labai gražus. 
Tat moterėlės ir jaunimas ty
rame pajūrio ore, maloniai 
praleido ištisą dieną.

J. Butkevičius.

Neturi supratimo
Moteris atskubėjo į benzino 

stoties dirbtuvę. Ji susinervi
nusi pasakojo bosui, kad au
tomobilis sunaudoja labai 
daug benzino ir dar gerai ne
traukia.

Dirbtuvės bosas ramiai ap
žiurėjo vežimą ir paklausė 
ponią: “Sakykite, ponia, ap 
jūs žinote, kam yra reikalin
gas šitas vamzdis (jis rodė į 
dūmų išmetimo vamzdį)”. 
“Neturiu jokio supratimo apie 
tai, paaakė ponia. Aš manau, 
kad ant jo galima pasikabin
ti šį bei tą. Až taip visada ir 
darau”.

Jei dar neturite geros 
įlietu vi škos maldaknygės, 

užeikite į DARBININKO ad
ministraciją arba kreipkitės 

raštu užpildydami šį 
raštelį:

Šiuo siunčiu $..................... ir
prašau prisiųsti man 

maldaknygę ................ ..........-

pavardė

... adresas
Į Į

*
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Pamokslas virš Alpių
Www HdmM 

TP VA* LOMBARDI KALBA 
LRKTUVE

21 vai 45 min. Europos lai
ku Olandijos orinio susisieki' 
mo kalaivinia liktuvas "Prin
cese Irano" plaukia viii Al
pių, 5,000 jardų aukštyje. Jo 
kelionfe kursas: Muanohu . 
Roma, Athonaį • Teheranas. 
Visi keleiviai suvirto apie ti- 
vą Lombardi, kuria buvo prio- 
ėakinije Hktuvo dalyje, ir 
lėktuvo aptarnautojas tik su 
dideliu vargu gali prasi
skverbti Kuo taku. Liktuvas 
skrenda per Alpių vtrifines ir 
jų prarajas. Viri jo spindi 
žvaigždės. Pro lėktuvo lange
lį linksmai šypsosi mėnulis.

PASAULIS REIKALINGAS 
NAUJOS POZITYVIOS 

IDĖJOS
— Komunizmas blogas da

lykas, bet komunistai žino, 
ko jie siekia. Jie turi pasau
linio masto planą, — formu
luoja šiuos reikšmingus žo
džius tėvas Lombardi, dary
damas įspūdingą rankas ges
tų.

— O kiti žmonės, būtent Va
karų pasaulio, nėra vieningi. 
Tai jau blogas dalykas, pavo
jaus ženklas. Pasaulis reika
lingas pozityvios idėjos. Ato
minės bombos jis nereikalin
gas. Komunizmas yra idėja, 
prieš kurią atominė bomba 
yra bejėgė. Tik kita pozityvi 
idėja gali komunizmą nugalė
ti. Aš sakau jums, kad vien 
tik liberalizmas pralaimės ko
vą prieš komunizmą, kadangi 
komunizmas pažadino teisin
gumo jausmą daugelyje žmo
nių. Be to, jis yra kovojanti 
idėja.

KAS YRA TA NAUJA 
IDĖJA*

Lėktuvas ramiai plaukia 
orp. Ausys priprato prie 4-rių 
galingų motorų ūžimo, kuris 
dabar atrodo lyg tolimas, ga
lingas šniokštimas.

, — Bet kas yra ta naujoji
idėja, kuri komunizmą nuga
lėtų? — vėl pasigirsta tėvo 
Lombardi balsas.«— Jūs visi 
tai žinote ir suprantate. To
kia idėja yra. Tai Kristaus 
Evangelija — Jo pasakyti kil- 

* nūs žodžiai. Tai yra tiesa, ku
rią- supranta visi geros valios 
žmonės.
KRISTAUS ŽODŽIAI NĖRA 

NEĮVYKDOMI
Olandijos “Prinzess Irene” 

skrenda apie 300 mylių grei
čiu per valandą į Romą. Jun
ti, kaip lėktuvo kapitonas pa- 
mažu pasileidžia žemiau, nes 
jau Alpių kalnai perskristi. 
Ausyse jaučiamas mažesnis 
spaudimas.

— Žinokite, ši idėja nėra 
platoniška (platoniška— reiš
kia neįgyvendinamą). Kas 
mano kitaip, tas klysta. Jė
zaus žodžiai yra įgyvendina
mi. Jėzus yra kovotojas, ir Jo 
Evangelija kovoja prieš de
magogiją, prieš gyvenimą be 
idealų, prieš egoizmą (savi
meilę) .prieš neteisingumą. 
Jie yra pasaulio išgelbėjimas.

ATEIS GERESNI LAIKAI
Tėvas Lombardi atsilošė į 

užpakalinę atramą ir išgėrė 
puodelį kavos, kurią jam pa
tarnautojas atnešė. Aš (šio 
straipsnio autorius) žvelgiau 
į nakties tamsumą. Apačioj 
mūsų gulėjo storas debesų 
klodas, kuris buvo pakibęs 
virš Poebene. Iš debesų lauko 
kartais išsineria mėnulis, ma
loniai mums šviesdamas. Ligi 
Roma Ciampino jau tik 40 
minučių kelio beliko.
— Aš sakau jums geresnis 

pasaulis ateis. Komunizmas 
ruošia kelią Jėzaus mokslui ir 
Kinijoje.

Kai tėvas Lombardi po šių 
žodžių pastebėjo mūsų nuste
bimą, šyptelėjo ir sakė:
— Tikėkite man: ateis ge

resnis pasaulis. Aš tai žinau.

AŠ ESU BALSAS
Tėvas Lombafrdi keliauja be 

pinigų. Jo kelionę apmoka tie 
miestai, kuriuose jis apsisto
ja.
— Aš gyvenu, kaip dangaus 

paukštis, — nusišypsodamas 
pasižiūrėjo į mane: — Dar 
niekad nesu tokioje Dievo ar
tumoje kalbėjęs. Mes esame 
prie jo dabar taip arti —taip 
aukštai virš pasaulio.

Vienas iš keleivių paklausė:
— Sakykite, tėve, kodėl jūs 

keliaujate iš vieno krašto į 
kitą? Kas jums leidžia tai?
— Aš esu balsas, kuris turi 

skelbti, kad Jėzus išgelbės 
pasaulį. Amen.

Po šių šaltai ir nelauktai 
pasakytų žodžių, kažkas, tar
si, sulaikė mūsų kalbą. Aš at
silošiau į sėdynės atramą. 
Šviesos tolumoje darėsi vis 
aiškesnės ir gausesnės. Grei
tai pasirodė apačioj mūsų Ro
ma. Nakties šviesos teikia 
šio miesto savotišką nuostabų 
vaizdą. Kiek į šalį, žemiau 
mūsų, Šv. Petrp aikštė, kuri 
sudaro šviesų geometrinę tai
syklingą figūrą.

PASVEIKINKITE NUO 
MCSŲ ŠV. TĖVĄ

Mes greitai esame Ciampino - 
muitinės salėje. Tėvas Lom
bardi čiuptelia man už ran
kos:
— Papasakokite visa, ką aš 

jums sakiau. Bet palaukite, 
dar turiu šį tą jums parodyti,
— ir tėvas Lombardi išsi
traukia iš savo švarko kiše
nės raštelį. Tai buvo papras
tas, surašytas ant išplėšto iš 
sąsiuvinio lapo, trumpas laiš
kelis.
— Leiskite jums perskaityti

— sako jis ir skaito:
“Mielas tėve Lombardi I 

Sveikinkite Romoje Šventąjį 
Tėvą nuo mūsų 5b-tos mer
gaičių klasės, vienos rytinio 
Berlyno mokyklos. Perduoki
te jam daug daug nuo mūsų 
linkėjimų. Mes esame dėkin
gos jam”.

Perskaitęs rūpestingai įsi
dėjo tą raštelį į kišenę. Raš
telis parašytas paskubomis ir 
dėl to atrodo taip paprastas.

Iš vokiečių k. vertė J. L-kas.

ŠIENAPIOTE LIETUVOJE
Šv. Jonui atėjus visoje Lie

tuvoje prasideda šieną piūtė. 
Kiekvienas Lietuvos kampelis 
suskamba nuo šienapiūvių 
dainų ankstyvą rytą...

Dar prieš saulės tekėjimą 
plakasi plovėjai sau dalgius 
ant kiemų ir užsikišę už diržų 
pustykles išeina šienauti.

Tuojau suskamba plovėjų 
balsai:
Pasipustęs a* dalgelę o j 
Linksmas piaunu aš šienelį

ojojoj

Aš dalgelį

Aš dalgei) 
Pusrvtėlio

oj valioj valioj, 
leisdamas

oj valioj valioj, 
sunkiai traukiu 
laukiu.

oj valioj valioj.

BOMBA AR TIKĖJIMAS?

Čia

tuo greičiau bus 
iš diktatorinių - 

vyriausybių, o 
vyriausybėms, 
ir bolševikinis

jau

ga- 
at-

mą tuo jie nejianaikins. 
kaip tik reikalinga atominė 
bomba, ir juo greičiau ji bus 
panaudota, 
išsivaduota 
bolševikinių
žlugus toms 
savaime žlugs 
komunizmas, nes jis jau bus 
nepopuliarus visų gyventojų 
smerktinas ir boikotuojamas.

Taigi, akyvaizdoje negirdė
to pasaulyje bolševikų teroro 
siautėjimo, nekaltų žmonių 
žudymo, religijos ir žmogaus 
asmenybės niekinimo, nelai
kąs raginti krikščionis vien 
doro gyvenimo pavyzdžiu ir 
maldomis siekti komunizmo 
panaikinimo. Norint apginti 
savo asmenybę ir religiją, ne
tik krikščionys, bet ir visi dar 
laisvėje gyveną žmonės
būti raginami nedelsti ir jau 
dabar imtis konkrečių 
monių savo ir religijos 
šui sunaikinti.

Niekam ne paslaptis, 
įsigalėjęs bolševikinis
nizmas galėtų būti panaikin
tas be karo.
čionims, kaip tik dabar prie
dermė būtų imtis iniciatyvos 
ir vėl ryžtingai eiti 
karan krikščionybės 
nugalėti, ir juo 
įvyks, juo kova 
nė.

Red. pastaba:
simo dar grįšime.

Ut ateina panytėlė o j 
Ataneša pusrvtėlį ojojoj. 
Ut ateina man meilelė oj 
Anos marga spadnyčėlė ojojoj 
Anos raudonas veidelis oj 
Ir ilgos, gelsvos kaselės ojojoj.

Dusetos.
Žemaitijoj — Papilės apy

linkėse šienpioviai dainuoda
vo tokią dainą:
Atsikėliau anksti ryto 
Išėjau žalio šieno piauti. 
Trauksiu dalgelį iš peties. 
Kol močiutė atneš pusryties 
Aš pavalgęs bulbių košės 
Traukiu dalgį atsilošęs. 
Aš dalgelį paspustysiu 
Pradalgėlį išvarysiu 
Man dalgelė čysto plieno 
Pradalgėlis žalio šieno.

Vitkauskas, Papilė, 
į Žemai- 

buvo ši
Šiaulių apskrityje , 

tijos pusę paplitusi 
daina: 
Piaun šieną žalias i 
Piaun ir mane dobilėlį 
Su šieneliu drauge 
(piauna. veža, grėbia ir t.t.) 

Kuršėnai.

raskilėlis

turi

prie- 
prie-

kad 
komu-

siūlo vaistus 
nugalėti. Man 
tie vaistai šiuo 
realios naudos

komuniz- 
atrodo, 

metu jo- 
neduos ir

autoriaus 
nugalėti 

tiktų

vaikai su paga- 
či ui pyti 
Vaikai 

pradal- 
kad tik

gerokai

Aš dalgelį papustysiu 
Pradalgėlį išvarysiu.

oj valioj valioj. 
J. Puišys. Siesikai.

Esant kaitrioms dienoms 
šienas pradžiūdavo. Todėl iš 
ryto iki pusryčių šienpioviai 
pripiauna daug šieno. Po pus
ryčių išeina
liais daužyti šieno, 
laukinių bičių korių... 
pasiimdavo paskirus 
gius ir skubindavo, 
pirmam išdaužyti.

Apie pietus, saulei
padžiovinus šieną, visa šeimy
na pasiėmusi grėblius išeida
vo vartyti šieno. Vartydami, 
grėbdami, eidami pievon arba 
namo iš pievų dainuodavo: 
Ploviau šieną per visą dieną 
per visą, per visą, per visą 

dieną 
(daužiau, varčiau ir tt.)

Dusetos.
Dzūkijoj šienapiūtėj —plau

nant, grėbiant ir einant prie 
darbų į pievas dainuodavo:

Gieda gaideliai

Anksti rytelį 
Kelkis berneli 
Eik į darbelį.

Dar nesikelsiu, dar nedienelė 
Dar nebudino manęs, mergelė. 
Aš atsikėliau anksti rytelį 
Išėjau piauti salio šienelio.
Dar neišvariau nei pradalgėlio 
Žiūriu ateina mano mergelė. 
Eina mergelė viešu keleliu. 
Eikš šen mergele 
Arčiau prie manęs.
Sėskis mergele ant pradalgėlio 
Mudu kalbėsim meilius žodelius

A. Andriulionis, Daugai.
Išvartę šieną palikdavo 

džiūti. Išdžiūvusį šieną grėb
davo. stumdavo ir dėdavo į 
kupečius. Vėliau atvažiuoda
vo vyrai su koromis ir vežda
vo šieną namo į daržines. Su
dedami ir iškraudami šieną 
vartodavo šakes. Jei matyda
vosi lietus, tai išvertę šieno 
vežimus daržinėse arba klai- 
muose, skubėdavo atgal į 
pievas. Klaimuose daugiausia 
laikydavo arklinį ir avelinį 
šieną, šieną nuo liūnų džiovy- 
davo žarduose. Rugiapiūtės 
metu senovėje vyrai piaudavo 
tik šieną, o moterys būdavo 
prie rugių.

Visada ir visur 
davo su daina: 
džiaugdavosi,

lietuvis dirb- 
dainuodamas 
dainuodamas 

šluostydavo ašaras...
Juozas Žjegela.

Taigi, ir krikš-

tas 
bus

prie

kryžiaus 
pabaisai 

anksčiau 
lengves- 

Savas. 
šio klau-

Siesikų vis., Ukmergės aps. 
saulei tekant ir dar rasai ne
nukritus vyrai pradėdavo 
piauti. Čia buvo paprotys 
dainuoti šienpiovių dainas 
vienai parapijai, pasikeičiant 
su kita: Vieni pradeda vieną 
dainos punktą, o kitoj para
pijoj 'atitaria kitą punktą ir 
1.1. Ir buvo garbė pasirodyti 
dainuojant, kad pirmi toj pa
rapijoj pradėjo piauti šieną. 
Pradėdami piauti klausydavo: 
ar kur nors jau nedainuoja... 
Dainuodavo šitą dainą: 
Valioj mano dalgelė

* oj valioj valioj.
Aš dalgelį traukdamas

oj valioj valioj.
Aš dalgelį pustydamas

Šiandien beveik kiekvienas 
laiškas iš- Amerikos 4<ą nors 
praneša apie kautynes Toli
muose Rytuose, 
nas. oro

Kova Korėjoj
pildo, Jung. Tautos prašė pa
galbos visų narių valstybių 
nustumti užpuolikus 
ribas.

į savo

savo
JaĮioni-

Ir jausdami mirties baimę — turi jos sulaukti...

užsienį. bet 
apie tai ra-

įvykiai
kovų

militariniai
besitęsiančių 
ir taiką pasaulyje.

yra 
už

Mū-

Išaiškinda- 
rašytojas 

prie šitos

Birželio mėn. 16 d. “Darbi
ninko” numeryje buvo at
spausdintas ilgokas straips
nis, “Aš komunizmui nepri
tariu’. Redakcijai jį prisiuntė 
mūsų bendradarbis Dr. J. 
Gintautas iš Europos. Šiuo 
metu jis jau tvarko dokumen
tus išvykti į JAV, o gal 
yra pakeliui.

Tuo tarpu redakcija yra 
vusi vieną labai būdingą
sakymą į tą Dr. J. Gintauto 
straipsnį. Nenorėdami jo il
giau užlaikyti ir tikėdamies, 
kad Dr. J. Gintautui bus pro
gos pačiam atsakyti, čia de
dame tą atsakymą. Skaityto
jus prašytume dar kartą per
skaityti “Aš nepritariu komu
nizmui...“, palyginti su čia de
damu atsakymu ir įsitikinti, 
kaip gali būti klaidingai su
prastas ir susiaurintas net ir 
gerai parašytas dalykas. Be 
to, norėtume atkreipti dėmesį 
ir į “Pamokslas Virš Alpiu“. 
Jis taip pat netiesioginiai at
sako p. Savam. Savas mums 
rašo:

Dėl tilpusio “Darbininko” 
45 Nr. p. Dr. Gintauto straip
snio “Aš komunizmui nepri
tariu”, norėtųsi dar šiek tiek 
pasisakyti.

Ponas Dr. J. Gintautas savo 
ilgame ir krikščionių mokslo 
pagrindais paremtame straips
nyje 
mui 
kad 
kios
štai kodėl:

Visos gerbiamo 
siūlomos priemonės 
bolševikinį komunizmą
ne šiems laikams, o tiems, kol 
dar nebuvo įsigalęjęs bolše
vizmas Rusijoje, arba jos bus 
sėkmingos tik tuomet, kai 
Rusijoje ir kituose kraštuose 
bus pašalintos diktatūrinės 
bolševikų vyriausybės.

Apkaltinimas kapitalistų, 
socialistų, materialistų, ateis
tų, liberalų ir net dalies kata
likų irgi nevisai vykęs ir ma
žai teturi bendro su komuniz
mo plitimu. Negali gi visi 
žmonės būti vienodos pažiū
ros. Demokratinėse valstybė
se, kur valdžia renkama pačių 
gyventojų ir jų daugumą su
daro darbo luomo žmonės, jie 
gali išsirinkti ir tokią valdžią, 
kuri ras pakankamai priemo
nių visoms negerovėms 
linti ir apsaugoti darbo 
gų nuo išnaudojimo.

Lietuviška patarlė i 
“Ne laikas šunis lakyti, 
reik jot medžioklėn”. Taigi, ir 
nelaikąs dabar tvirtinti, kad 
krikščionių doras ir pavyzdin
gas gyvenimas komunizmui 
nugalėti yra ginklas. galin
gesnis už atominę bombą. 
Nors ir visi krikščionys išti
kimai vykdytų savo krikščio
niškas pareigas, dabar viešpa
taujantį bolševikinį komuniz-

4 di- 
buvo 
tokių 
nelai- 
drau-

iš-

paša- 
žmo-

sako: 
kai

“...Turėjau plačiuose 
dėlės kavernas. Padėtis 
beviltiška. Gulėjau kitų 
pat septynių bendros 
mės paskirtųjų miriop
gų tarpe. Aš žinau beviltiško 
džiovininko pergyvenimus ir 
nuotaikas, kuriam prieš kelis 
ar keliolika mėnesių paaiškė
ja, kad jis mirs. Jis peranksti 
jaučia mirties baimę ir visgi 
turi išalukti iki kančios užsi
baigs. Mano palatos draugai 
jau išvyko... amžinybėn. Jie 
visi, viens po kito, kančių ir 
nevilties nukankinti gailestin
gomis akimis su manim atsi
sveikino — mirė.

Džiaugiuosi, kad jau galiu 
kalbėti, rašyti ir skaityti. 
Daug esu sustiprėjęs. Giltinė 
nutolo...

Norėčiau padėkoti ne tik 
tiems, yurie mane šioje bai
sioje nelaimėje užjautė, kiek 
tiems, kurie man padėjo. 
Tremtyje esu be savų, gimi
nių ir pažįstamų. Netekau tė
vynės, namų ir pagaliau — 
sveikatos. Kas sušelps? Ir to
je nevilties būklėje gelbėjo 
mane BALF-as ir LRK. Jie 
mane šelpė maistu, rūbais ir 
pinigais, jie atsiųsdavo iš už 
kelių šimtų kilometrų įgalio
tinį. kuris savo švelniu pa
guodos žodžiu pakeldavo ūpą.

sustiprindavo moraliai — 
blaškydamas juodas nevilties 
kibirkštis. 
UNRR-os. 
tas pagal 
mą buvo ' 
mirtum, o 
sveiktum”. 
jo jokios 
tas vargo, 
pasveikti.

Todėl ir tiesiu aš padėkos 
ranką geriesiems broliams 
amerikiečiams, kurie nuolat 
nesigailėjo suaukoti įvairių 
gėrybių BALF-ui, per kurį 
buvom šelpiami mes benamiai 
ligoniai ir kiti. Tuo buvo ne 
tik daugeliui sumažintas var
gas, bet tuo buvo išgelbėta 
neviena gyvybė.

O juk. tuolaikinis 
o vėliau IRO mais- 
ligonių samprotavi- 
“perdaug. kad nu- 

permažai, kad pa- 
, Todėl kas neturė- 
pagalbos iš šalies.
tam nevalia buvo

Esu aprengtas 
iki kojų. Už 
ačiū BALF-ui. 
mingą ir gerą 
Dėkoju LRK
ypač kilniesiems 
lietuviams už jų neišsemiamą 
duosnumą”.

nuo galvos 
tai nuoširdus 

ačiū už jo sėk- 
organizuotumą 

žmonėms ir 
Amerikos

A. Žolynas.
Gauting TB sanatorija.

1950. 6. 28 d.

Aukas ir dovanas siųskite: 
United Lithuanian Reiief Fund 
of America. Ine., 105 Grand 
Street. Brooklyn 11. N. Y.

Mūsų laivy- 
jėgos, kareiviai ir 

jūreiviai. įtraukti į kovą gin
ti Pietų Korėją nuo komunis
tinių agresorių iš Šiaurės. A- 
merikos sūnūs vėl kovoja to
limose vietose. Yra natūralu 
rašyti apie tuos dalykus laiš
kuose giminėms į 
svarbus teisingai 
šyti.

Šie 
dalis 
laisvę
sų draugai Europoje ir kitur 
turi tai suprasti. Tektų labai 
apgailestauti jeigu šie įvykiai 
būtų suprasti. kaipo Jung. 
Valstybių kariniai tikslai ar
ba kad tik Amerika toje ko
voje interesuota, 
mas laišku tiesą, 
gali daug prisidėti 
milžiniškos kovos.

Rašant apie padėtį Korėjoj 
patariame pabrėžti šiuos 
punktus:

1. Šiaurės korėjiečiai ko
munistiniai be įsidėjimo ir jo
kios priežasties užpuolė Pietų 
Korėjos laisvą. nepriklauso
mą respubliką. įsteigtą Jung. 
Tautų.

2. Jung. 
šią agresiją 
kad šiaurės 
trauktų ir 
dangi jie to

3. Jung. Valstybės 
okupacinėmis jėgomis 
joj pirmos ėmėsi ginti Pietų 
Korėją. Bet Amerika ne vie
na. Kiti Jung. Tautų nariai 
tuoj suteikė savo stiprią mo
ralinę paramą ir pasiūlė kari
nę pagalbą.

4. Amerikos piliečiai vienin
gai remia Prezidento pasiry
žimą siusti ginkluotas jėgas į 
Korėją. Jie tiki, kad yra bū
tinai reikalinga remti Jung. 
Tautas ir laikytis tarptauti
nės teisės tvarkos, nuo kurios 
priklauso taikos pastovumas.

šie punktai paaiškina įvy
kius Tolimuose Rytuose. 
Jung. Valstybės negali vienos 
sustabdyti komunistinės ag
resijos. kur tik ji pasirodytų, 
bet bendrai veikdamos su ki
tomis šalimis 
tas Amerika 
vartoti savo 
gas.

Dabartiniu
tikslas yra aiškus: mūsų tau
ta pildo rimtą ir kilnią taikos 
misiją.

Rašykite apie tai savo laiš
kuose į užsienį, kad jūsų žo
džiai prisidėtų prie geresnio 
supratimo ir žmonių vilčių 
padidinimo svietur.

Common Council.

Į>er Jung. Tau- 
gali tinkamai 
milžiniškas jė-

atveju mūsų

Tautos pasmerkė 
ir pareikalavo, 
korėjiečiai pasi- 

nebekovotų. Ka- 
reikalavimo ne-

Kad kas pasakytų: galite Amerikoje gyventi ir mirti...

Brangūs tautiečiai Užjūryje!
Reiškiame Jums gilią šir

dingą padėką už visą tą para
mą ir šalpą, kurią iš Jūsų 
gauname. Kokios nepaprastos 
reikšmės turi šita parama Jūs 
gal ir įsivaizduoti negalite. 
Daug kas iš mūsų tikrai 
vaikščiotų skudurais apreng
tas, jei ne rūbai 
O kaip svarbu 
nome ir 
Dauguma 
net pašto 
jau apie
pirkimą. Bet kur kas didesnė 
yra moralinė šios paramos 
reikšmė. DP skaičius mažėja 
ir liekame vieniši svetimame 
krašte. Jūsų nuolatinė globa 
rimis tolimame krašte. Mes

iš BALF-o. 
maistas, ma- 

aiškinti nereikia’ 
mūsų neturi pinigų 
ženklui, nekalbant 
papildomo maisto

ir parama sudaro tuos nema
tomus ryšius, kurie jungia 
mus su mūsų broliais ir sese- 
nesijaučiame visiškai apleisti. 
Neužmirškite mūsų ir ateity
je. mūsų brangūs tautiečiai. 
Greitu laiku mums gresia pa
vojus būti išsklaidytais tarp 
atskirų vokiečių ligoninių. 
Mūsų svajonės, kad JAV su
tiktų priimti ne tik sveikus, 
bet ir mus, pačias nelaimin
giausias šio karo aukas. Jei 
mums kas pasakytų “galite 
JAV-bėse gyventi ir mirti" 
būtumėm begalo laimingi, nes 
būtumėm tarp 
kartą reiškiame 
dėką už viską".

Edmunsthaiio

savųjų. Dar 
širdingą pa-

sanatorijos 
TB lietuviai ligoniai.

i

v
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RENGIASI NEPAPRASTAM PIKNIKUI
Brockton, Mass.

savo vardines. Ateitininkiškas
✓

Vienas iš paskutinių pikni
kų, vasaros atostogoms jau jaunimas pašoko tautinių šo- 
besibaigiant, kasmet esti ]

f

pat 
or- 
Sa-

• Kunigų Vienybės seimas 
įvyks š. m. rugsėjo 28 d. šv. 
Pranciškaus seselių vienuoly
ne, Pittsburgh, Pa.
• Mykolas Norkūnas, Liet. 

Vyčių tėvas, rengiasi atvykti 
į Lietuvos Vyčių seimą, kuris 
įvyks Chicagoje š. m. rugsėjo 
8-10 d. Jis yra patiekęs daug 
Lietuvos Vyčių istorijai me
džiagos, kurią renka taip 
vienas seniausių L. Vyčių 
ganizacijos narių, Ignas 
kalas.
• Čiurlionio ansamblis baigė 

koncertų ruošimo sezoną spe
cialiu aktu, kurio metu įteikė 
garbės diplomus tiems cleve- 
landiečiams, kurie jo dalyvius 
atsikvietė Amerikon.
• M. Dumša, vieno Philadel- 

phijos fabriko savininkas, šią 
vasarą suruošė savo darbi
ninkams pikniką. Visa pikni
ko sunkumų našta krito ant 
ruošėjo pečių, kuriam teko 
pavaišinti apie 300 asmenų, 
kadangi kiekvienam buvo su
teikta teisė atsivesti savo 
šeimos narius ir draugų.
-• Tremtiniai, karinės tarny

bos amžiaus, kreipėsi į Re- 
cruting Office Chicagoje pa- 
siinformuoti, kas rūpintųsi jų 
šeimomis, jeigu jiems tektų 
atlikti karinę prievolę. Gavo 
atsakymą, kad pagal dabarti
nį įstatymą naujai karinėn 
tarnybon numatoma imti tik 
be šeimų vyrai.
• Jonas Kutra, teisininkas, 

prieš trejetą metų atvykęs iš 
tremties, neseniai 
“real estate broker”
jamų turtų agento) egzami
nus Illinois valstybėje ir gavo 
leidimą verstis šiuo verslu.
e Ateitininkų Sąjungos cen

tro valdyba rengia mokslei
viams ateitininkams septynių 
dienų stovyklą, kuri įvyks 
rugpiūčio 29 d. iki rugsėjo 4 
d. netoli Clevelando, Ohio 
vals t y b ė j e. Stovyklaujan
tiems paruošta įdomi progra
ma ir veiks puiki lietuviška 
virtuvė. Informacijų reikalu 
galima kreiptis adresu: J. 
Baužinskas. 21 Bridge St., 
Brooklyn 1, N. Y.
• Prof. A. Vasiliauskas ir 

Kazickas, žymūs katalikų 
kėjai, grįždami iš LRKSA 
mo lankėsi Pittsburghe.
• Piknikas šv. Jurgio 

parapijos Clevelande 
$1,200 pelno parapijai, 
jau didelė parama 
reikalams.

išlaikė
(nekilno-

kių, padainavo ir padeklama- Spring,
Brocktone pas Jėzaus Nukry- vo. Gražu buvo klausyti, kaip 

lenktyniuodamos puikiai lietu
viškai dainavo ir pačios sese
rys, suvažiavusios atostogų 
metui iš visų vienuolyno misi
jų. Jos turi vasarinius kursus 

rekolekcijas.

Naujos mokyklos
Rudenį Jėzaus Nukryžiuoto

jo seserys pradeda dirbti dar 
dvejose naujose vietose: Wor- 
cester, Mass., Aušros Vartų 
parapijoje. kurios klebonu 
yra kun. K. A. Vasys, 
Kingston, Pa., Šv. Marijos 
rapijoje pas kleb. kun. I. 
čiūrą.

Laukiama daug svečių 
Š. m. rugp. mėn. 2 d. pen

kios seserys mink 25 metų 
sukaktį, kai yra priėmusios 
Nukryžiuotojo seserų abitą. 
Bus iškilmingos pamaldos ir 
sukakties minėjimas. Laukia
ma suvažiuosiant nemaža gar
bingų svečių. Pr. R.

Darbo

žiuotojo seseris. Šiemet jos 
švenčia savo 25 metų sukak
tį, kuri birželio mėn. buvo at
žymėta rėmėjų seimu, o rug
sėjo mėn. pradžioje,
šventės metu (Labor Day), 
rengiamas nepaprastas pikni
kas. Rengimo komisija, kuriai 
vadovauja brocktonietis P. 
Kubilius, dirba išsijuosęs, kad 
svečiams būtų kuo pasi
džiaugti. Jis dar visko nepa
sako, bet galima spėti, jog 
bus neregėtų staigmenų (siur- 
pryzų). Yra parengta pikni
kui nauja 
ąžuolvnėiyje) 
nimas salėje.

Ateitininkai
Š. m. liepos .29 d. Bostono 

ir Brocktono jaunieji ateiti
ninkai buvo suskridę į Sopu
lingosios Motinos vienuolyną. 
Tą dieną vienuolyno viršinin
kė Motina Ligorija šventė

vieta (gražiam 
ir pasilinksmi-

aplankė seseris

vei- 
sei-

liet, 
davė 

Tai 
parapijos

ir

ir 
pa- 
In-

GAMTOS MĖGĖJAS IR
PIEŠĖJAS

Aplankius dail. Ch. Vermoskie

“Stoughtonas, Stoughto- 
nas... Kas gero iš Stoughtono, 
lyg iš Nazareto” — gal ne
vienas taip pagalvos. O ta
čiau- ir tenai yra deimančiu
kų, anot a. a. kan. J. Tumo. 
Tik gal mes jų nežinom. Vie
ną jų čia noriu “iškasti”.

Sykį, lankant kaimynus ir 
beplepant apie šį bei tą, kalba 
nukrypo į paveikslą.

— Iš kur tas gražusis pa
veikslas? — paklausiau.

— 0! tai man dovanojo p. 
Charles Vermoskie, gyv. 475 
School St...

Atėjo man noras aplankyti 
menininką, juo 
— lietuvis.

Nueinu
(Berods 
kun. Pr.
Bostono 
klausiu,
sūnų, menininką?

— Nors ir tuojau!
— Gerai. Einam.
Už pusės mylios nuo Stough

tono, gražioje vietoje, prie pat 
tvenkinio Britton Pond, tarp 
pušų išvydom nedidelį, bet 
dailų namuką.

Įeinam į vidų. Nors namai 
dar nebaigti įrengti, bet iau-

piešė

sie-

labiau, kad jis

p. Vermauskį 
yra pusbrolis 

South 
klebono). Ir

aplankysime

pas 
jis 
Virmauskio, 
liet, 
kada

las buvo išrinkta 190? tai pa
rodai “National Academy of 
Design”.

Paveikslai "Anksti pavasa
ry”, “Saulei leidžiantis” kri
tikų labai aukštai vertinami. 
Leiskime jiems kalbėti:

"Lankydamasis dailininkų 
parodoje “Salon of the Inde- 
jiendents of New York aš pa
sižymėjau sau du labai ger-us 
Charles Vermoskie pa veiks
lus, būtent: “Pavasario vy
lius”, “Prieš pat saulei nusi
leidžiant” (The Lure of 

, Just Before Sun- 
down), kurie jį padarė pirmos 
rūšies peizažų piešėju. Turi 
nuostabiai subtilų, expre ivų 
koloristą. Jis labiausiai mėgs
ta gamtos vaizdus. Iš pirmų 
metų Charles Vermoskie bu
vo priimtas į paradas. Pabai
gęs mokslus pas žymiausį pei
zažistą prof. Lamb, jis daly
vavo visose svarbiausiose dai
lės parodose U.S.A. Jis yra 
gerai žinomas šiandien, ypa
tingai savo žiemos vaizdais. 
Ypač turi pamėgimą piešti 
vaizdus saulei leidžiantis. Jis 
taip pat piešia mitologinius 
paveikslus.

Charles Vermoskie yra dai
lininkas klasikinio
Jis išgyvena, ką piešia. Jo 
“The Lure of
“Just Before Sundown” atžy
mėjo visas smulkmenas gyvo
sios gamtos ir charakteringa 
kompoziciją: šviesų gausu
mas, lygsvara ir saikumas. 
Jis yra dailininkas, turįs gerą 
temperamentą, prityręs teptu
ko valdytojas. Tai priskiria jį 

artistų 
Montal

švelnumo.

Spring” ir

Modern

ranka: 
paveikslais 
senoviškas

atelję. Dai- 
mognolijos

dažnai • žiemos vaizdai, 
saulei leidžiantis, upe- 
Įamžintas ir Stoughto- 

geležinkelio stotis, gat-

Pohang pamaryje iškraunami šaudmens

čiama menininko 
nos nukabinėtos 
bei stovyklomis, 
ugnies židinys...

įeinam į darbo 
lininkas
puokštę. Persistatėm ir atsi- 
prašėm už trukdymą. Išreiš- 
kėm norą pamatyt paveikslus. 
Paveikslus aprodyti dailinin
kas pavedė savo simpatingai 
žmonelei. Paveikslų, paveiks
lų... gal kokie 300! Kaip ka
leidoskope prabėgo prieš mū
sų akis: čia akvarelė, čia ang
lis, čia tempera. įvairios gė
lės, peizažai, naturmortai. La
bai 
ypač 
liai...
nas:
vės. pastatai.

Dailininkas švelnios sielos. 
Nors buvo karys, bet nelabai 
mėgsta žiaurius karo vaizdus. 
Man patiko vienas miško 
vaizdas. Gaila, tai buvo kopi
ja.
— Koks paveikslas labiau

siai patinka pačiam Maestro?
— nekukliai paklausiau me
nininko.
— Neivienas! — atsakė, ne

nutraukdamas darbo.
Didelis talentas! — garsiai 

pagalvojau. Visada dideli me
nininkai buvo nepatenkinti 
savo kūriniais, nors pasaulis 
jais žavėjosi.
— O ką kiti rašo apie Jus?

— vėl norėjau prakalbinti 
menininką. Vietoje atsakymo 
parodė daug laikraščių iškar-

Mr. A. J. Philpolt, aprašy
damas “Boston artists show- 
ing Works in Natięnal Acade- 
my New York” pastebi, kad 
tarp kitų Naujosios Anglijos 
menininkų šioje didžioje pa
rodoje dalyvavo ir Charles 
Vermoskie...

Nežinomas kritikas, apra
šydamas Nevv York “Exhibi- 
tion of Independents Artists” 
New York. kovo 13 d. nuro
do, kad vienas Charles Ver
moskie iš Stoughton, paveiks-

į didžiųjų šių dienų 
skaičių” (Henry De 
Faubelle).

Kitas kritikas “The
Revue Illustrated of Arts and 
Life” rašo:

“Dailininkas nuoširdus gam
tos mėgėjas. Meilę gamtai 
įgijo begyvendamas arti gam
tos: keliaudamas per laukus 
ir miškus, galvodamas apie 
tikrus ir gerus piešimo objek
tus. Charles Vermoskie piešia 
gamtovaizdžius klasišku bū
du ; kartais mitaloginius ar 
simbolinius vaizdus, kuriuose 
jis pavelija poezijos jausmui 
aiškiai prabilti. Jis gimęs toje 
persilaužimo valandoje, kurio
je nevienas mato undines ar 
mažas pasakų laumes, pusiau 
pridengtas didžių 
paūksmėje!

Gamtovaizdžiai, 1 
Charles Virmoskie 
daugiausia yra žiemos 
dai, labiausiai saulei 
džiant, kai spalvos taip ryš
kiai žiba ant sniego ar me
džių. Bet jis mėgsta ir vilio
jančią bei šviesią pavasario 
poeziją, kaip tai regime iš jo- 
paveikslų “Salon of Indepen
dents of New York”, “Lure of 
Spring”. Jis buvo mokinys 
gamtovaizdžių piešėjo meiste
rio prof. Lamb. Patekęs į 
tokias geras rankas, jis atsie
kė gerų rezultatų. Su savo 
darbais jis gali drąsiai žiūrėti 
į šviesią ateitį”. (Clement 
Morro).

— O tamsta ar nemėginat 
piešti, — iš mandagumo pa
klausiau savo gidą.
— Taip, — kiek susijaudinu

si atsakė Mrs. Vermoskie. — 
Bet aš nelankiau jokios dailės 
mokyklos. Aš einu į dirbtuvę, 
kad galėtume namus baigti, 
o vyras galėtų piešti.
— Ar galėčiau ir Jūsų dar

belius pamatyti?
Nors nenoromis, bet paro

dė. Tarp kitų pastebėjau 
“Šviturį”, “Mėlynąją karvę" 
— futuristiniai it simbolinius 
vaizdus. Po dviejų valandų 
įtempto žiūrinėjimo, mielai 
sutikau apžiūrėti sodybą. Pa
sirodo. dailininkas turįs 1,5 
akerio žemės ir tvenkinį. 
Tvenkiny yra žuvies ir vėž
lių. Laukinių ančių porelė su-

medžių

kuriuos 
palietė, 

i vaiz- 
besilei-

Viename naujai pastatytame amerikiečių aerodrome, P. Korėjoje, matome išsirikia
vusius didžiuosius lėktuvus Mustangs.

kasi lizdą. Tvenkinys baigiasi 
mūro siena, pro kurį bėga 
upelis. Prie upelio yra didelis 
akmuo ir medžias apaugęs 
šlaitas.
— Čia puiki vieta dirbti, — 

prasitarė menininkas.
Rytiniame tvenkinio krante 

yra daržai ir gražus atžaly
nas, kuris šiauriniu galu at
sišlieja į kalną. Užlipus ant 
jo, atsiveria gražus reginys!

Sukdamas į namus pasitei
ravau savo bendrakeleivio:
— Ką reiškia Charles: Ka

rolis ar Kazimieras? '
— Kazimieras. — atsakė:— 

Jis yra gimęs 1905 m. kovo 
mėn. 4 d., sūnus Petro Vir
mauskio ir Uršulės Gaudišai- 
tės. Gimė Cambridge, Mass.

metų atvyko į 
Savo laiku da- 

Bostono klebonas 
Virmauskis buvo

LIETUVIAI PASAULYJE

ir tik 11 
Stoughtoną. 
bartinis So. 
kun. Pr.
manęs leisti Charles Virmos- 
kie į Europą, meno studijuoti, 
bet prasidėjęs karas sutruk
dė.

Nors Amerika ir labai tur
tinga, bet daug meno turtų 
yra ir Europoje. Linkėtina, 
kad dailininkas susipažintų su 
Lietuvos istorija ir dabarti
nėmis lietuvių karėmis. Kiek 
tai teiktų nąujų siužetų jo 
gabiam teptukui. M.i.K.

• Belgijos lietuviai Liege 
meldėsi už deportuotus tau
tiečius į Sibirą. Tėvas Ambra
ziejus, O.F.M., Limburgo lie
tuvių kapelionas, ta pačia in
tencija meldėsi Liurdo Bazili
koj.
• Kun. L. Tulaba, Šv. Kazi

miero kolegijos Romoje rek
torius, liepos 12 d. išvyko Vo
kietijon, kur 
laiką apsistoti 
Čia tarsis su 
vyskupais — 
Brizgiu naujų 
mo
•

M.
čia

numato ilgesnį 
Regensburge. 

J. E. Lietuvos 
Padolskiu ir V. 
kunigų auklėji-

reikalais.
VLIK’o pirmininkas, prel.
Krupavičius, šiemet šven- 
65 m. amžiaus sukaktį.

Pastaruoju metu yra sveikas, 
kupinas energijos svarbiems 
užsimojimams, kurie yra Lie
tuvos laisvinimo reikalai.

■ Belgijos lietuvių dvisavaiti
nio laikraščio “Gimtoji Šalis” 
redaktorius, kun. Pr. Gaida, 
kuris trejus metus redagavo 
šį laikraštį, š. m. 
atsisveikino su 
skaitytojais, nes 
į Jung. Valstybes.
■ Konstancija Brazdžionienė 

liepos 18 d. mirė po sunkios

liepos 15 d. 
laikraščio 

išemigruoja

operacijos ’ Anglijoje. Ealys 
Brazdžionis, kuris nuo 1947 
m. dirba viename provincijos 
ūkyje Anglijoje, gyvai daly
vauja Amerikos lietuvių 
spaudoje ir yra “Darbininko” 
bendradarbis. Skaudžiose va
landose reiškiame jam užuo
jautą.

■ “Keleivis”, Mažosios Lie
tuvos lietuvių laikraštis, pasi
rodė tremtyje. Turinys išim
tinai pritaikintas Mažosios 
Lietuvos lietuviams. Laikraš
čio antgalvis paliktas toks 
pat, koks jis buvo Klaii-ėdoje. 
Redaguoja Ansas Lymantas. 
Jo bendradarbiais yra Vydū
nas, A. Trakis, Rudvytis ir k. 
Redakcijos adresas: (20a) 
Hannover - Stoecken, Garbse- 
ner Landstr. 7, Germany.

■ Lietuvos laivai — “Litua- 
nica” ir "Balanda” plaukioja 
Reino upėje. Tai yra didžiau
si Lietuvos keleiviniai laivai,

T

kurie plaukiojo Nemune. Lai
vai buvo Baltijos Lovdo ben
drovės nuosavybė. Tos ben
drovės akcininkai, dabartiniai 
tremtiniai, stengėsi išgauti 
tuos laivus, kol kas jų pa
stangos nepavyko.

Portland
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Antradienis, Rugpiūčio 1, 1950

Visuotiniame Amerikos Lietuvių Kongrese

1949 m. lapkričio mėn. 4 • 6 dd.

GAUTŲ AUKŲ SĄRAŠAS
(Tęsinys)

SLA 40-toji kuopa, Pittsburgh, Pa......................................... 25.00
LRKSA 94-toji kuopa, So. Boston, Mass............................  25.00
J. P. Dadelis (Hadelis), ........................................................... 25.00
Am. Liet. Socialdemokratų 4-toji kuopa, Chicago, III.......25-00
SLA 75-toji kuopa, Los Angeles, Calif....................................25.00
Lietuvos Vyčių 52-ra kuapa, Elizabeth, N. J. .................... 25.00
Mr. ir Mrs. Wm. T. Kvetkas, Wilkes - Barre, Pa. ...............21.00
SLA 125-toji kuopa, Bellwood, III.............................................
Sodaliečių Draugija, Ansonia, Conn.........................................
K. ir P. Staupai, Cleveland, Ohįp ..........................................
Tremtiniai - naujakuriai, Gary, Ind.........................................
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, Hartford, Conn..........
Prel. Jonas Balkūnas, Maspeth, N. Y....................................
Lietuvių Tremtinių Būrelis, Melrose Park, III.......................
Lietuvi; Piliečių Klubas, Maspeth, N. Y................................
Lietuvi; Moterų Klubas, Dorchester, Mass............................
J. Tumavičius, Cliffside, N. J.....................................................
Juozas Kivita, Maspeth, N. Y........................... .......................
Lietuvių Draugijų Taryba, Akron, Ohio .............................
Lithuanian Citizens Association, So. Boston, Mass...........
Paul Mankus, Blackstone, Mass.................................................
Amerikos Lietuvi; Tarybos skyrius, Omaha, Nebr..............
SLRKA 35-toji kuopa, Pittsburgh, Pa.............. ......................
Rūtos Moterų Draugija, Waterbury, Conn............................
Liet. Piliečių Klubas ir Šv. Antano D-ja, Ansonia, Conn....
Lietuvių Šviesos Draugija, Ansonia, Conn. ........................
Tauras Club, Scronton, Pa.........................................................
Lithuanian Democratic Club, Baltimore, Md........... ............
ALRK Federacijos 22-asis skyrius, Waterbury, Conn......
Krakiškių Draugiškas Klubas, Chicago, III............................
LARK Piliečių klubas, Providence, R. I................................
Liet. Tremt. D-jos Meno ir Kultūros aekc............................
Petras Motiečius, Waterbury, Conn.........................................
ALT. Sandaros 25-to ji kuopa, Chicago, UI............................
BALF’o 53-čiasis skyrius, Manchester, Conn.......................
Moterų Piliečių Klubo Skyrius, Maspeth, N. Y...................
Lietuvių Katalikų Komitetas, Hartford, Conn.......................
B. Naudžiūnas, Cliffside, N. J..................................................
Manitobos Ūkininkų grupė, Canada .....................................
SLA Pirmasis apskritys, Rastone, Pa.....................................
TMD ir Pr. Karpšlis po $5.00, Detroit, Mich.......................
Am. Lietuvių Tautininkų Sąjungos ak. Waterbury, Conn. 
A.LS. — D.S. 71-oji kuopa, Cambridge, Mass...........
L T. Sandaros 33-čioji kuopa, Norwood, Mass...........
L. R.K.S. apskritis, Chicago, UI............,.............................
D.L.K. Gedemino Draugija, Providence, R. I...............
Šv. Jono Krikštytojo Draugija, Providence, R. I. — 
Kanados Lietuvių Tarybos skyrius. Toronto, Canada 
Šv. Onos Draugija, Harriaon - Kesmy, N, J............
Žemaičių Kultūros Klubas, Chicago, III.........................
ALRK Federacijos 51-masis skyrius, Geat Neck, N. Y. .. 
SLA 11-toji kuopa, Waterbury, Conn....................................
Apaštalystės Maldos Draugija, Harrison - Kearny, N. J. 
Liet. Darbo Sąjungos 5-toji kuopa, Waterbury, Conn. ... 
Moterų Sąjungos 43-čioji kuopa, Waterbury, Conn..........
Agota Sutkaitis, Pittsburgh, Pa................ -»..........................
Moterų Pionierių Klubas, Pittsburgh, Pa..............................
S. L. A. 104-toji kuopa, Pittsburgh, Pa..................................
Jonas Zemantauskas, Waterbury, Conn. ............................
Tėvynės Mylėtojų Draugijos skyrius, Boston, Mass.........
SLA 126-toji kuopa, New York, N. Y.*..............................
A. 0. Shallna, Boston, Mass.....................................................
J. Grakauskas, Brooklyn, N. Y................................................
V. Vaitkunskas. Danbury, Conn..............................................
Liet. Darb. Draugijos 21-moji kuopa, Roslindale, Mass. 
Liet. Darb. Draugijos 7-toji kuopa, Brooklyn, N. Y. .....
Moterų Apšvietos Klubas, Waterbury, Conn......................
Culture Society, Women's Branch, Rockford, III..............
Apaštalystės Maldos Jr. Skyrius, Waterbury, Conn........
SLA Moterų 73-čioji kuopa, Pittsburgh, Pa......................
L T. Sandaros skyrius, Pittsburgh, Pa..................................
Šv. Onas Draugija, Ansonia, Conn..........................................
J. Grabauskas, Cliffside, N. J..................................... .............
K. Kodos, Danville, III................................................................
L. D. Draugijos 3-čioji kuopa Cliffside, N. J.....................
Mr. ir Mrs. Antanas Abojus, Scranton, Pa. ......................
John Wames. Forest Hills, N. Y...........................................
Lietuvių Progresyvinis Klubas, Wilkes Barre, Pa.............
Paulina Glugodienė, Cleveland, Ohio .......... •........................
Aldona ir Vytautas Stašinskai, New York, N. Y,..............
L.S.S. 20-toji kuopa, Akron, Ohio ........................................
SLA -98-toji kuopa, Akron, Ohio...........................................
Lietuvių Kareivių Draugija, Cicero, III. ...............................
ALRK Federacijos 12-tasis skyrius. Cicero, III.................
šv. Antano Draugija, Cicero, III. .....  r...............
šv. Antano Parapijos Namų Sav. Klubas, Cicero, III.......
Raudonos Rožės Klubas, Cicero, III.......................................
Juoze* Žemaitis, Neverk, N. J...............................................
Kun. R. Baltys, Amsterdam, N. Y.......................................
Kun. Jonas Bakšys, Rochester, N. Y..................................
Kun. J. Valantieji, Waterbury, Conn. ..............................
Petras Vaičiūnas, Brockton, Mass........................................
E. Psulionis, Bra6Hyn, N. Y......................................-..........
Felix Motuzas, Brooklyn, N. Y.....................-.......................
Pranas Vaitukaitis, Brooklyn, N. Y.....................................
Prof. Mykolas Biržiška, Watsrbury, Conn. ......................
A. J. Kaniušis, Philadelphia, Pa...........................................
Prof. K. Pakštas, Pittsburgh, Pa. .......................................
Prof. J. Čiurlys, Fort Wayne, Ind. ---- ................................
Nevarko ir apylinkės Tremtinių Dr-ja, Neverk, N. J.
P. Žemaitis, Canada ..............................................................

DAfrB ĮKINKĄS

ŠACHMATAI
— veda K. Merkis —

□ JAV open pirmenybei lai
mėjo Arthur Bisguier iš Nevv 
Yorko, surinkęs 9L>-2Vfe taš- 

Bethlehem, 
W. Adams, 
8‘-> tš. Po

grupėj, 
taškais

York
kad

□ Detroito Edi*on Co., ku
rios auditorijoje tyko JAV 
pirmenybės, kaip girdėti, su
sidomėjo Tautvaišos žaidimo 

jam darbo irklase ir siūlo 
butą, kad liktų Detroite.
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kų. 2. H. Hesse, 
Pa. su 9 tš. 3. 
Massachu8etts — 
8*4; taško tyli dar: Larry
Evans, Donovan, G.
A. Santasiere, W. 
(visi iš New Yorko), 
nėr, L. Angeles, B. 
yer, S. Louis 
berg, Detroit.

Povilas Tautvaiša su 71

Kramer,
Shipman 5’> 
H. Stei-X
Steinme-

ir L. Stoken-

Politinis skelbimas

Hon. 
buvo paskirtas 
Boston Teismui, 
vietą kaipo City 
rugp.-Sept. 12 d. 
turės išrinkti i 
Tai vietai yra 
Edvard C. Carroll, 
yra labai puikiai susipažinęs 
su politika. 
Mass. Senate 
1938 m. Baigęs 
School 1937 
Pere Marųuette 
of C., 
Council 
War Veteranų, 
Citizens Assoc. 
nizacijų.

Mr. Edward 
didelis draugas 
juos gerai pažįsta. Todėlei at
ėjus balsavimo dienai, visi lie
tuviai atiduokite savo balsus 
už Edward C. Carroll į City 
Councillor dėl Ward 7. Sklb.

EDWARD C.
CARROLL

Thomas J. Lineham 
teisėju So. 

Taigi į jo 
Councillor, 
7 Wardas 

naują žmogų, 
tinkamiausis 

nes jis

Jis yra buvęs 
nuo 1932 iki 
Suffolk Law 

m. Priklauso 
Council K.

271, Bisop Cheverus 
K. of C., Disabled

So. Boston 
kitų orga-ir

C. 
ir

Carrūll yra 
lietuvių. Jis

A. J. NAMAKSY 
Real Estate & 

Insurance
409 W. Bro&dwąy

SO. BOSTON, MASS.
Offk» Tel. SOuth Boeton 8-0946

Bes. 87 Oriole Street 
West Roxbury, Masa.

TEL. PA—7-1233-W

CALL

FOR

taško atsidūrė kitoj 
Tautvaiša atsiliko 2 
nuo pirmojo. New 
Times, liepos 24, rašo,
Tautvaiša gav specialų pri
zą, tik nepažymėta už ką. Jis 
geriausiai stovėjo 8-tam rate. 
Tuokart Tautvaiša turėjo 

taško, o pirmavęs L.
Evans 6‘g. Tautvaišos padėtį 
pablogino sekę pralaimėjimai 
su Di Camollo. Philadelphia 
ir Fink, San Francisko ir- jų 
nebespėjo atitaisyti, nors 
Tautvaiša dar laimėjo prieš 
Jose Cintron, San Rose ir 
Hariow Daly, Mass.

Tautvaiša per šias pirme
nybes laimėjo 6 partijas. 3 
baigė lygiam ir 3 pralaimėjo. 
Žemiau Tautvaišos liko visas 
100 dalyvių, kurie turėjo ma
žiau 7'o taško.

□ Didelė nelaimė ištiko 
grįštančius automobiliu 
Detroito pirmenybių nugalė
tojus. Pakeliui j New Yorką. 
automobilis apvilto ir smar
kiai sužeidė važiavusius. 4 at
sidūrė ligoninėje: A. Bisguier 
su įlaužtu šonkauliu, L. Evans 
— apžalotas, W. Shipman — 
lūžęs riešas, Crittenden — 
išnarintas raktikaulis, 
vai slsižeidė Donovan 
Hearst.

be
is

Leng- 
ir E.

daly-□ JAV komandos I
viai: A. Horowitz, S. Reshevs- 
ky,G. Kramer ir G. Shainswit 
į Jugoslaviją, kur rugpiūčio 
jau išplaukė laivu Macedonia 
20 d. prasideda pasaulio ko-

Džiaugiasi padėjusi nelaisvėje 
kiaušinį (Tex. zool. sode)..

goninės, vyktų į 
oro keliu.
□ Rungty nių

Rugsėjo 1-4 d..
R. 1. įvyks Nevv * i.1

.ų
.;4

:4
 i 

*

Dėkoja “Darbininkui” 
už prisiųstą 1950 tu. kalendorių
“Darbininkas” atspausdino 1950 m. kalendorių 

dviem spalvom, kurio kiekvieną mėnesio puslapi puo
šia skirtings paveikslai. Sekmadieniai ir šventadieniai 
pažymėti raudonomis skaitlinėmis; pasnykai pažymė
ti žuvelėmis.

Gavusieji kalendorių juo labai patenkinti. Sekan
tieji asmenys prisiuntė kalendoriaus fondui aukų:

John Zakar, VVorcester, Mass......................... 
Mrs, Mary Norkus, Baltimore, Md....................
J. Jablonskis, Phila., Pa. 
Adam Šapokas, Dorchester, Mass.
M. Czipuli, Thompsonville, Conn......................
Ona Kurpalis, Gary, Ind......................................
D. Nameika, Providence, R. I..............................
Juozapas Liūnas, Waterrbury, Ct....................
A. Waitekus, Leominster, Mass.......................
Mary Phillips, Lawrence, Mass........................
Anna Bataitis, New Haven, Ct........................
Iz, Samalis, Cambridge, Mass.............................
M. Gurskis, Bayonne, N. J.................................
Jieva Sandienė, Dorchester, Mass....................
M. Černiauskienė, W. Lynn, Mass....................
J. Kilminskas, Montreal, Canada .,............
A. Stankevich, Montreal, Canada .................
J. Voega, Dorchester, Mass.................................
St. Urbonas, Cambridge, Mass. .....................
Marijona Žilinskienė, So. Boston, Mass. 
Rose Klimas, Boston, Mass.............. ...................
K. Tribulauskaitė, No. Abington, Mass.
Mary Mikolaitis, Phila., Pa.................................
Angelą Cernauskienė, Jersey City, N. J.......
Uršulė Krunaitis, Dorchester, Mass................
Viktorija Svinkunienė, W. Frankfort, III.

Nuoširdžiai dėkojame už paramą.
“Darbininko” Administracija.

mandines šachmatų pirmeny
bės. P-bės bus Adrijos pajū
ry, Durovnik vasarvietėj.

Kiti komandos dalyviai: 
Bisguier, Larry Evans 
Shipman, |>ei spėtų išeiti iš 

pirmenybes

kalendorius.
Providence,

England (6 
valstybių) pirmenybės. Iš lie
tuvių rengiasi dalyvauti 

Merkis.
d.. Bostone prasi- 
pirmenybės. Per- 
p-bes laimėjo Po-

Škėma ir K.
Spalių 12 

dės miesto 
nai Bostono
vilas Tautvaiša.

Spalių vidury Bostone pra
sideda komandinės Metropoli
tan lygos pirmenybės. Pernai 
Bostono lietuviai iškovojo 
antrą vietą.
□ Bostono lietuvių koman

dos sąstatas, kuris dalyvaus 
šių metų Metropolitan lygos 
pirmenybėse bus toks: Kazys 
Škėma, Kazys Merkis, And
rius Keturakis, Viktoras Ku
bilius ir Petras Kontautas.
□ Inž. Algirdas Nasvytis iš 

Cleveland, Ohio žavisi Bosto
no lietuvių šachmatininkų 
veikla.

PARSIDUODA 2 šeimynų 
namas 14 kambarių, 3 piazai. 
3 virtuvės, elektrikinis pečius, 
karštu vandeniu aliejum šil
domas, naujas stogas, vonos, 
daug padėjimui vietos.

SO. 8-2532. (1)

DAKTARAI GRABORIAI
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Frank The Florist

Florai Designs

Wedding Flowers

Cut Flowers

1407 Washington St.

Norwood, Mass.

Mt. Hope Ftafct
formeriy Jacob’s, 

the Florist

73 Battles Street,
Brockton, Mane.

TeL Brockton 8-0785

FuneraI Work and Corsages 
a Specialty

Tel. A V 2-4026

J. Repshis, M.D.
Lietuvis Gydytojas
495 Columbia Road 
arti Uphams Corner 
Dorchester, Mass.

Ofiso Valandos: 2—4 ir 6--8.

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
DtL PASTATYMO PAMINKLŲ 

Atsilankykite pas

Gate City Monument Co.
I GRANITE MEMORIALS

321 W. Hollis SL,
Nashua, N. H.

I Norintieji pas mus atvykti, telefonuo
kite Nashua 4251. Transportacija 

dykai, nežiūrint, kad nepirktumėte. ■

Res. SO 8-3729 SO 8-4618

Lithuanian Furnitare Co.
MOVERS — 
Insured and 

Bonded
Local A Long 

Distance 
Moving

326 - 328 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Tel. 8-1340
Pirm Pirksiant Karą, MAHONEYIFAY, INC

119 Belmont St.,
Brockton, Mass.
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Atsilankyk Pas Mus.

Atidaryta Vakarais.

Pristatome Alų ir Toniką
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir

* n

Y

toniko pristatome, vestuvėms. į namus, krikštynoms, parems 
r piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS, Savininkas

220 E St., Tel. SO 8-3141, So. Boston, Mass.'•9

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS 6VC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 R 8th St.. So. Boston, Mass. 
Tel. SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirmininkė—B. GailiūaienS.
8 Winfield St., So. Boston, Mass. 

Prot. Rašt. — Stela Overkienė,
555 E. 6th St., So. Boston, Mass. 

Finansų Rašt. — B. Cūnienė,
29 Gould SL, W. Roxbury, Mass. 

Tel. Parkway — 18«4-W
Iždininkė — Ona Šiauria, 

51 Tampa St.. Mattapan, Mass.
Tvarkdarė — M. Matejoškienė. 

866 E. 5th SL. So. Boston. Mass.
Kasos GI.—Elzbieta Aukštikalnytė, 

110 H SL, So. Boston, Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas

antrą, antradienį mėnesio, 7:30 v. į 
vakare. Parapijos salėje, 492 E., 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolų roBtieinką

i! 
i! 
J 
i 
i! 
%

6V. JONO EV. BL. PASALPINėS 
DRAUGIJOS VALDYBA

BEGALINĖ ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 

(Mušk Roots) auga 
ir Lietuvoje, ir ten

\^l J4 vadina begaline, 
nes niekas nėra su
radęs jos galo. Prieš 
200 metų Lietuviai

gydydavosi Begaline Šaknimi 
nuo aziatiškos choleros, nuo vi
sokių karščiavimų drugiu, nuo 
vidurių uždegimų ir atliuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių są
narių. Begalinė gera nuo viso
kių nervų ligų, nuo geltligės, 
nuo isterijų; kiti vartoja be
galinę ir nuo nuomario ir para- 
ližiaus. Pasidaryk begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jū
sų namus. Begalinės svaras 
$7.00, už $1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S
414 West Broadvvay 

South Boston 27, Mass.

S. Barasevičius ir Sūnus
FuneraI Home

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC

Patarnavimas Djpną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai , 
Tel. SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

CASPER
FUNERAL HOME

187 Dorchester Street
South Boston, Mass. >

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorių* Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC ,
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai •• 

Tel. SO 8-1437 
80uth Boston 8-3960

YAKAVONIS
runeral Home

741 No. Main St.
Brockton, Maw.

. V. YAKAVONIS 
Laidotuvių Direktorius Ir 

Balsamuotojas
Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 8-1580

WAITKUS
FuneraI Home

197 Webster Avė.,
Cambridge, Mass.

PRANAS VVAITKUS ~
Laidotuvių Direktorius ir 

Balsamuotojas 
(Notary’ Public)

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir j kitus 
miestus.

Reikale šaukite: Tel. TR 6-6434.

W AITT
FUNERAL HOME

30 Emerson Avė. 
Brockton, Mass.

Edward J. Waitt 
(VVaitekūnas) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

Patarnavimas Dieną ir Naktį. 
Koplyčia Šermenims Dykai 

Tel. Brockton 3368
Pirmininkas — Viktoras Medonls, 

21 Sanger SL, So. Boston, Mass.
Vice-Pirm. — Vincas Stakutis, 

684 Sixth St., So. Boston. Mass.
Protokolų Rašt. — Kazys Rusteika 

206 L St, So. Boston, Mass.
Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška, 

440 E. Sixth St., So. Boston, Mass.
Iždininkas—Stasys K. Griganaiičius. 

699 E. Seventh St.. S. Boston, Masa
Maršalka — Jonas Zaikis,

787 Broadway, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čią sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj, 

492 E. 7th SL, So. Boston, Mass
Visais draugijos reikalais kreipki

tės pas protokolų raštuūnką.

Į
I

NAMŲ SAVININKAMS

Mes namus taisome, penti- 
name iš lauko ir vidaus; tai
some stogus, gatarus ir kami
nus. Nesvarbu kaip toli ir 
kaip didelis ar mažas darbas. 
Reikale parašykite atvyrutę 
arba telefonuokite: John Pet
rus, 131 Pond St., Randolph, 
Mass. Tel. RA 6-1177-J. So. 
Bostono ofisas, 409 Broadway, 
room 4 nuo 5-7 vakarais.

ZALETSKAS
FuneraI H<

564 East Broadvvay 
South Boston. Mass.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas* 
Graboriai ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktj.
Koplyčia šermenims dykai. ’* 

NOTARY PUBLIC -
Tel. SO 8-0815

SOuth Boston 8-2609

r — - -
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Aplankykime naująją 
Kretingą

Bolševikiškam siaubui su
naikinus Tėvų Pranciškonų 
vienuolyną Kretingoje, jie įsi
kūrė Amerikoje — Kenne
bunk Port. Maine, Atlanto pa
krašty. Šis miestelis tajK) tar
si Naujaja Kretinga. Bostono 
lietuviams bus gera proga tą 
Naująją Kretingą aplankyti 
rugpiūčio 13 d. Tą dieną ten 
vyksta visas didžiulis Šv. Pet
ro parapijos choras su savo 
vadu J. Kačinsku. Yra paimti 
dar du patogūs busai, kurie 
išeis nuo “Darbininko” 8 v. 
ryto. Kelionė ten ir atgal 
$3.25. Norintieji tais busais 
važiuoti, turi iš anksto bilie
tus įsigyti. Jų galima gauti: 
“Darbininke”, pas Ivašką, 
pas Griganavičių. p. Brazaus
ką ir p-lę A. Majauskaitę.

Bušų Komisija.

Nekalto Prasidėjimo
Seserų

surengta lietuvių susiartini
mo šventė š. m. liepos 30 d. 
Putnam, Conn. pavyko labai 
gerai. Žmonių buvo suplaukę 
žymiai daugiau negu pareitais 
metais. Dalyvavo J. E. Hart
fordo vyskupas O’Brien ir pa
šventino Fatimos Marijos sta
tulą. Gražų pamokslą pasakė 
Prel. J. Balkūnas. Dalyvavo 
daug žymių dvasininkų ir pa
sauliečių. Stovykloje vasaro
jusios mergaitės atliko gražią 
kultūrinę programą, tik užė
jusi audra jos vykdymą kiek 
sutrukdė.

Ryžtamasi dar uoliau 
veikti

Liepos 28 d. 8 v. v. parapi
jos paminklinėje mokykloje 
įvyko Federacijos skyriaus 
susirinkimas. Pirmin i n k a s 
Vincentas Stakutis pareiškė, 
kad So. Bostono Federacijos 
skyrius pradėsiąs šį rudenį 
dar uoliau veikti. Paaiškėjo, 
kad šiam skyriui priklauso 10 
draugijų. Buvo nominuoti 
kandidatai į Centro valdybą. 
Pradėta rengtis į Federacijos 
Seimą.

Gaisras pašto skyriuje
Sekmadienį, anksti rytą, ki

lo gaisras South Bostono paš
to skyriuj. 424 W. Broadvvay. 
So. Boston. Manoma, kad 
gaisras kilo dėl blogo laidų 
susijungimo. Nuostolių pada
ryta SI.000.

Skyriaus superintendentas, 
Michael A. O'Donnell. pareiš
kė. korespondencija nuo gais
ro nenukentėjo. Gaisras įvy
ko nedidelioje pirmojo aukšto
srityje.

Tėvas Provinciolas Just. 
Vaškys, O.F.M.

kalbėjo liepos 30 d. 7:30 v.v. 
po bažnyčia ir rodė paveiks
lus iš savo ilgos kelionės po 
Europą ir Palestiną. Savo 
kalboje priminė, kad žydai 
atgavo savo nepriklausomybę 
po dviejų tūkstančių metų 
vergijos. Kvietė lietuvius prie 
ryžtingo darbo ir ištvermės 
savo neseniai išplėštai nepri
klausomybei atgauti.

B. Jakutis nusipirko 
namus

Benediktas Jakutis, ilgus 
metus išgyvenęs Cambridge, 
Mass. ir ten dirbęs įvairiose 
organizacijose, nusipirko nuo
savų gražų 10-ties kambarių 
namą, 52 Dudley St., Med- 
ford, Mass. Tel. My 6-1261

B. Jakutis yra LDS Centro 
Valdybos narys ir veiklus ka
talikiškos spaudos apaštalas. 
Nėra sekmadienio, kuriame 
jis prie bažnyčios nepardavi
nėtų “Darbininko” ir kitų ka
talikiškų laikraščių. Linkime 
p.p. Jakučiams gero pasiseki
mo naujuose namuose ir nau
jame mieste.

Kęstutėnai stovyklaus
Bostono 52 DLK Kęstučio 

lietuvių skautų draugovė šios 
savaitės gale žada išvykti 3 
dienoms pastovyklauti Bosto
no apylinkių gamtos prie
globstyje. Liepos pradžioje 7 
kęstutėnai dalyvavo repre
zentacinėje BSA Jamboreej 
Valley Forge parke, Pa., o 
dabar jie nori pagilinti žinias 
praktiniame skautavime ir 
pailsėti.

Apolionija Čirienė
mirė liepos 27 d. miesto li

goninėje. Velionė A. Čirienė 
(Joneikaitė), 64 m., gyv. 194 
W. 6th St. Amerikoje pragy
veno 45 metus. Paliko dvi 
dukteri, tris sūnus ir dvi se
serį. Buvo iškilmingai palai
dota iš šv. Petro parapijos 
bažnyčios, liepos 31 d., 9 v.r., 
Šv. Benedikto kapinėse.

Romualdas Kačinskas
mirė miesto ligoninėje, lie

pos 29 d. Sirgo septynias sa
vaites. Velionis buvo susilau
kęs 56 m. amž. Amerikoje 
pragyveno 40 metų. Paliko 
žmoną Pauliną Končiūtę, 2 
sūnų, 1 podukrą ir du posū
niu. Pašarvotas savo namuo
se, 36 Spencer St. Laidojamas 
iš šv. Petro parapijos bažny
čios. rugp. 1 d., 9 vai. r..
Naujos Kalvarijos kapuose.

Krikštynos
Liepos 29 d., buvo pakrikš

tyta Jonė Marija, duktė Jono 
ir Teodoros (Razvadauskai- 
tės) Vyšniauskų, gyv. 290 E 
Street.

Liepos 30 d. — L. Ona Al
fonso ir Margaretos Luinių, 
gyv. 24 Thomas Park.

HAR’AnAPOLIO VIDURINE MOKYKLA
Berniukams

TIIOMPSON, CONNECTICUT
J Vederrs Tcvr MarJonų lietuviškoje aplinkumoje. Priimami 
J b ' T? pradines mokyklas Mokykla yra valdžios pripažinta. 
J Eamę šio mokyklą su gerais pažymiais, gali įloti į bet 
y kurią kolegiją. Randasi gražioj vietoj. Įvairios rūšies spor- 
5 tas. Kreiptis į raštvedį:

5 Registrar
| MARIAPOUS PREPARATORY SCHOOL

J TIIOMPSON, CONNECTICUT.

I
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Dideli nuopelnai
Atvykus iš tremties į Mass. 

valstiją ir gavus paramą iš 
Lawrence klebono kun. Juro, 
tautosakinis darbas smarkiai 
pasistūmėjo į priekį: penkių 
mėnesių laikotarpyje Mass. 
valstijoje su fonografu (kun. 
Juro parūpintu) užrašyta 
1000 melodijų: lietuviškų
dainų, raudų ir įvairių daine
lių.

Šiaip užrašyta (ne fonogra
fu) 3500 įvairios lietuvių tau
tosakinės medžiagos. Medžia
ga daigiausia gauta iš dzū
kų... Ačiū visiems tauosakos 
davėjams.

Už tokią didelę paramą 
šiam darbe, kun. Jurui, tauto
sakos mylėtojų vardu rdlškiu 
padėką. Kun. Juras ir yra 
vienas iš žymiųjų lietuvių kul
tūros rėmėjų.

J. žiegela.

Kun. Stasys Būdavas,
N. P. Seselių vienuolyno, 

Putnam, Conn., kapelionas ir 
rašytojas, ir poetas Aleksan
dravičius ketvirtadienį, liepos 
27 d. lankėsi “Darbininko” 
redakcijoj.

550 maldininkų išvyksta 
j Romą

iš Bostono penktadienį, rug
piūčio 4 d. laivai “M. V. Ita- 
lia”. Šiai maldininkų ekskur- 
cijai vadovauja J. E. arki
vyskupas Richard J. Cushing, 
D. D. Jam pagelbės vyskupas 
Edward F. Ryan iš Burling- 
ton, Vt.; vyskupas Daniel J. 
Feeney iš Portland, Me.; 
vyskupas John J. Wright iš 
Worcester, Mass. ir vyskupas 
Russell J. McVinney iš Pro- 
vidence, R. I.

Piligrimai bus Lisbone, 
Portugalijoj, rugp. 12 d., kur 
aplankys Fatimos Marijos 
šventovę ir kitas vietas. Iš 
ten vyks į Naples, Italiją, iš 
kur traukiniu vyks į Romą. 
Pabuvę kiek Romoje, aplan
kys ir kitus Italijos garsius 
miestus. Rugpiūčio 24 d. iš 
Naples tuo pačiu laivu grįš į 
namus ir bus New Yorke apie 
rugsėjo 5 d. Grįždami sustos 
Palernoj, Sicilijoj ir Lisbone.

Lietuvaitės skautės 
išvyko “Lobių Salon” 
Penkios Bostono lietuvaitės 

skautės — D. Barmūtė, V. 
Čepaitė, G. Natkevičiūtė, R. 
Norvaišaitė ir I. Strockytė 
penktadienį, liepos 28 d., iš
vyko stovyklauti pas ameri
kietes skautes į Camp Trea- 
sure Island (“Lobių Salon”) 
Winnepesaukee ežere, N. H. 
Stovyklautojas šiai stovyklai 
paruošė ir išlydėjo vyresn. 
sktn. L. Čepienė. Amerikietės 
skaučių vadovės išvykstančias 
globojo ir rėmė, parūpinda- 
mos veltui stovyklines unifor
mas ir apmokėdamos stovyk
lavimo išlaidas iš amerikiečių 
skaučių įkūrėjos Juliette Gor- 
don Low fondo. Skautės nusi
vežė amerikietėms lauktuvių 
— gražius lietuvių liaudies 
meno kryželius ir jų pačių 
pieštą adresą.

Lietuvaitės “Lobių Saloje" 
stovyklaus iki rugpiūčio 10 d. 
Jas aplankyti galima sekma
dienį, rugpiūčio 6 d., 2-4 vai. 
Stovyklavietė (Winnepesaukee 

ežero saloje) pasiekiama laivu 
nuo stovyklos prieplaukos 
prie Smith's Point, West Al- 
ton, N. H,

Mrs. Gloria Veronesi su jauniausiu sūnumi Dougias iš 
West Bridgeuater, Mass., sulaukė laiško ir fotografijos iš 
Korėjos fronto. Jos vyresnysis sūnus Kolartas Vorom si 
vienos dienos mūšyje sunaikino keturis raudonųjų tanki.s. 
Voronesi šeimoje yra devy ni vaikai.

0 aharties (Pastai)os

Išskrido j Romą
Sekmadienį lėktuvu iš Bos

tono aerodromo išskrido į Ro
mą būrelis maldininkų, vado
vaujami kun. J. Bernatonio 
ir kun. A. Abračinsko.

Grįžo iš atostogų
Pirmadienį, liepos 31 d. 

grįžo iš atostogų saulės nu
spalvinta p-lė Felicija Gren- 
delytė, adv. A. O. Shallnos, 
Lietuvos konsulo sekretorė. 
Atostogas praleido kartu su 
savo broliu Dr. Mykolu Gren- 
daliu, jo šeima ir savo tėve
liais Feliksu ir Leonora Gren- 
deliais laibai gražioje Dr. My
kolo Grendalio viloje Dennis- 
port (Cape Cod).

Išėjo naujas “Lithuanian 
Bulletin” numeris

New York (LAIC) — Bir
želio gale išėjo naujas ALT 
leidžiamo “Lithuanian Bulle
tin” numeris.

Pagrindiniame straipsnyje 
apžvelgiama būklė Lietuvoje, 
“Genocido Ženkle”. Pagal įvai
rius šaltinius, daugiausiai pa
čių bolševikų, apskaičiuoja
mas dabartinis Lietuvos gy
ventojų skaičius, maskolių sa- 
trapijos smulkmenos ir t.t.

Kitame straipsny iškeliamos 
Sovietų Ambasados melagys
tės. Yra būdinga, kad viename 
puslapy Sovietų Ambasada 
Vašingtone Paleckio vardu 
kaltino vokiečius, kad “Hitle
rininkai neslėpė savo sumany
mų iškeldinti vietinius gyven
tojus iš Lietuvos ir apgyven
dinti teritoriją išimtinai vokie
čiais”. Sekančiame puslapy to 
paties Paleckio vardu, rašo
ma: “Lietuvos kaimai labai 
skiriasi nuo seniau buvusių. 
Provincijos gyventojai irgi 
keičiasi rusiško elemento nau
dai.

Trečiame straipsny aprašo
ma Maž. Lietuvos lietuvių 
konferencija ir troškimai. 
Naujame skyriuje paliesta eilė 
klausimų, k. t. ALT ir VLIK 
veikla, tarptautiniai sąjūdžiai, 
mokyklos tremtyje, lietuvių 
leidyklos tremtyje ir baltgu- 
džių pretenzijos. Galop, tęsia
ma bolševikų nusikaltimų do
kumentacija, pasiremiant slap
tais NKGB įsakymais.

Gauti Lithuanian Bulletin, 
kreipkitės į Lithuanian Ameri
can Information Center, 233 
Broadway, New York City 7.

jo darbštiems vakarams, ypač 
kun. J. Lukšiui už didį prie
lankumą ir pagelbą pramogos 
metu.

žodžiu, visiems dėkojame. 
Esate visi įamžinti į mūsų ge
radarių skaičių, kuriuos at
mename nuolatinėje maldoje. 
Teatlygina Visagalis visiems 
geraširdžiams aukotojams ir 
rėmėjams gausiomis malonė
mis ir telaimina Jus kiekvie
ną.

Šv. Kazimiero Seserys, 
Juozapo Marijos Viloj.

šv. Kazimiero Ak. Rėmėjų 
Skyriui Šv. Jurgio parap.,

NAUJAI ATVYKSTA
Š. m. rugpiūčio 3 d. į New 

Orleano uostą ir rugpiūčio 9 
d. į New Yorką laivu “Ge- 
neral Langfitt” atvyksta šie 
lietuviai tremtiniai:

Aleknavičienė, Ona į West 
Chazy, N. Y.

Atkočaitis, Izidorius, Lai
mutė, į Alligator, Miss.

Balandis, Alfredas į Brook
lyn. N. Y.

Baltromanaitis, Jokūbas, 
Antose, Pocilas į Chicago, III.

Baltromanaitytė, Veronika 
į Chicago, III.

Baltrūnas, Bronius, Birutė 
Danutė į Cicero, III.

Burcikas, Edmundas, Stasė, 
Marija, Birutė, Edmundas 
Philadelphia, Pa.

Čekytė, Gerta į New York 
N. Y.

Gustas, Viktoras, Bronė j 
Algis, Kazimieras į Omaha 
Nebraska.

Jankauskas, Juozas, Salio- 
mėja, Dalia į Omaha, Nebų 

Kabalinskas, Leonardas 
Philadelphia, Pa.

Kačinauskas, Valerija, Ma
rijona, Vytautas į Custer 
Mich.

Kemeža, Jonas į Waterbu- 
ry, Conn.

Kaminskas, Kazys į Phila
delphia, Pa.

Kilikauskas, Stasys į Brook
lyn, N. Y.

Kruzikas. Pranas, Eleonora, 
Ričardas į Omaha, Nebr.

Kvecas, Simas į Chicago, 
Illinois.

Kuraitis, Algirdas. Tamara, 
Viktoras, Vytenis į Mt. Cle- 
mens, Mich.

Liepinienė, Žentą į Centrai 
Village, Conn.

Lopas, Marija, Kazys į 
Stamford. Conn.

• Diskusijos
• Neskubėk reikšti nuomonę
• Gerbk savo vardą
• Linkėjimai L. Piliečių Dr-jai Bostone

y Gražiai, kultūringai vedamos diskusijos turtina peri jodi
nę spaudą, daro ją įvairesnę. Tokių diskusijų mūsų spaudoje 
pasigendama — jų yra per maža. Norisi reikšti pageidavimą, 
ypač laikraščių redaktoriams, kad diskusijų nebūtų vengiama, 
nes jos padeda iškilti naujoms mintims, gyvina ne tik laikraš
tį, bet ir patį gyvenimą. Atrodo, lyg trūktų diskusijoms temų. 
Taip tikrai nėra. Kad ir Lietuvos atstatymo problemos mūsą 
spaudoje tikrai per mažai liečiamos. Žinoma, neįmanoma dis-
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kutuoti, kai nesilaikoma reikiamos formos. Pavyzdžiui, į mano 
straipsnį “Liet. Dienos” š. m. 4 nr. “Keleivis” atsiliepė tokm, 
atsiprašant, “stiliumi”, kad tolimesnės diskusijos savaime pa
sidaro neįmanomos.

Yra ištisa eilė kultūrinių problemų, kurias taip pat yra 
gyvas reikalas panagrinėti. Juk kiekvienam įdomūs “Drauge” 
spausdinami įvairių asmenų atsiliepimai lietuvių teatro reikalu. 
Tokias diskusijas plėskime.

Vietovėse, kuriose yra daugiau pajėgių žmonių, galima 
būtų surengti ir diskusijas žodžiu, o paskui jas spaudoj apra
šyti. Sakysime, kad ir Bostone. Čia esama nemaža aktyviai pa
sireiškusių ir tebesireiškiančių įvairių srovių politikų ir kultū
rininkų. Ar nepadarius kada viešas diskusijas vienu ar kitu 
aktualiu klausimu? Pasvarstykime šį klausimą.

▼ Jau ne kartą tenka liūdnai registruoti faktus, kai vos tik 
iš laivo išlipę buvę tremtiniai tuoj imasi reikšti viešai nuomo
nes esminiais šio krašto lietuvių gyvenimo klausimais. Tai da
ro dažniausiai tituluoti, su pretenzijomis žmonės. Kai po kele
to mėnesių tiems patiems žmonėms reikėtų savo pradžioj 
reikštas mintis kartoti, retas tai galėtų padaryti. Tatai nege
riau naujai atvykstančiuosius prilaikyti nuo pergreito nuomo
nių reiškimo spaudoj, susirinkimuose?

▼ Pora žodžių tremtiniams. Iš seniau gyvenančių tarpo 
dažnai tenka išgirsti mintį, kad buvę tremtiniai greičiau asi- 
miliuosis naujuose kraštuose, negu tai atsitiko su senesniais 
ateiviais. Ne visada norisi tam tikėti, bet gyvenimo faktai kar
tais verčia susimąstyti. Šiuo atveju norime paliesti svarbų 
klausimą. Lengviau suprantama, kai ką tik buvęs Juozas, Jo
nas, Petras pasidaro Joseph ar Joe, John, Peter. Daug liūd
niau yra, kai imamasi “suamerikoninti” be jokio reikalo net 
tokius tikrinius vardus, kurių atitinkamų anglų kl. nėra. Sa
kysime, čia iš seno įėjo į madą Kazimierą ar Kazį pakeisti į 
“Charles”. Kokiu pagrindu? Juk “Charles” tai Karolis lietu
viškai. Kazimierą jau galima būtų keisti į Casimir, bet tik ne į 
Charles. Deja, ir pas buv. tremtinius vizitinėse kortelėse ir du
rų ušrašuose jau teko pastebėti “Charles” vietoj Kazio. Kam 
tai reikalinga? Juk niekas mums nedraudžia pasilaikyti savo 
vardų lietuviškąsias formas. Esama faktų, kai mėginama mū
sų seni tautiniai vardai suamerikoninti, o gi tie visi vardai ne
turi angliško atitikmens. Prisilaikykime, broliai tremtiniai, 
nuo tokių dalykų, nes tai kenkia mūsų kaip politinių emigran
tų prestižui.

V L. Piliečių Draugija Bostone jau pradėjo naudoti savo 
naujojo namo pirmąjį aukštą. Naujai, visai gražiai įrengtose 
patalpose susirinkę tautiečiai jau girkšnoja alutį ir stipresnius 
gėrimus (kaip yra skelbimuose priimta sakyti) ir šnekučiuoja
si. Palikdami sau teisę pakalbėti plačiau apie lietuvių klubų 
vaidmenį, šį kartą norime kviesti Bostono Liet. Piliečių Dr-jos 
narius nuoširdžiai pasvarstyti klausimą, ar naujų patalpų ati
darymo proga nebūtų galima nutarti sėdėti prie stalų ir būti 
viduje be kepurių? Juk tai nebūtų sunku, o atrodytų žymiai 
švariau bei kultūringiau. Pasakysite — tai laisvės varžymas! 
Taip, šiek tiek reikia ir susivaržyti vardan bendro gėrio.

K. Mockus

Maksvytis, Vytautas į Bal- 
timore, Md.

Mikalauskas, Juozas į Cle
veland, Ohio.

Mockus, Vincentas, Bronė, 
Antanas į Detroit, Mich.

Kondrotas, Vladas į Chica
go, III.

Navickas, Povilas, Elzė, 
Gerd. į Abillene, Texas.

Naujokaitis, Jonas į Det
roit, Mich. *

Pakalnis, Jonas į Chicago.
Kun. Eduardas Petrulevi- 

čius į Chicago, III.
Peteraitis, Jurgis, Marija,

Danguolė, Rasutė į Chicago, 
Pocius," Juliusį Chicago, III. 
Sodeika, Stepas į Cicero, III. 
Stasys, Jonas į Chicago, III. 
Serapinas, Jonas, Jane į 

Detroit, Mich.

Tvarkūnas, Bronius, Mag
dalena, Kęstutis, Danutė į 
Philadelphia, Pa.

Vidra, Jonas į Huron, Ohio. 
Vieraitis, Kazys į Philadel

phia. Pa.

Vyšniauskas, Mykolas į 
Jersey City, N. J.

Vyšniauskaitė, Anelė į Chi
cago. III.

PADĖKA
Shenandoah, Pa.

Vėl patyrusios Jūsų nepa
prastą gerumą ir nuoširdumą, 
reiškiame giliausią dėkingu
mą.

Širdingai dėkojame visoms 
Rėmėjoms už tokią didelę pa
ramą — auką $1,000, kurią 
mums suteikėt. Jūsų prielan
kumą, kilnią dvasią, ir nuo
širdumą labai įvertiname, nes 
suprantame, koks Jūs pasiau- 
kavimas mūsų labui.

Nuolankiai dėkojame kle
bonui, kun. J. A. Karaliui ir Amerikiečių tankai išeina-į kontrataką




